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aparatu bezpieczeństwa PRL

Po szu ki wa nia do ku men tów do ty czą cych Le cha Bąd kow skie go w ar chi wach by łej
Służ by Bez pie czeń stwa mo gą sta no wić do bry przy kład, że po mi mo znisz cze nia
głów nych akt do ty czą cych da nej oso by – pro wa dząc sze ro ką, wie lo kie run ko wą

kwe ren dę – na dal moż na od na leźć wie le cen nych ar chi wa liów, nie raz bar dzo roz pro szo -
nych, któ re w znacz nym stop niu po zwa la ją od two rzyć za in te re so wa nie apa ra tu bez pie -
czeń stwa fi gu ran tem.

Lech Bąd kow ski – rocz nik 1920, żoł nierz kam pa nii wrze śnio wej i na stęp nie Pol skich
Sił Zbroj nych na Za cho dzie, gdzie prze szedł prze szko le nie wy wia dow cze w Od dzia -
le VI („ci cho ciem ni”), dzien ni karz i li te rat, je den z ini cja to rów i dzia łacz Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go, pierw szy rzecz nik pra so wy NSZZ „So li dar ność”1. Czło wiek o tak
bo ga tym ży cio ry sie, kom pro mi tu ją cej, z punk tu wi dze nia re żi mu ko mu ni stycz ne go, prze -
szło ści oraz – po mi mo trzy ma nia się le gal nych form dzia ła nia – sta le po dej rze wa ny
o wro gą dzia łal ność po li tycz ną i kon te sto wa nie ustro ju mu siał zna leźć się w za in te re so -
wa niu or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa: naj pierw Urzę du Bez pie czeń stwa, a po tem jego
suk ce sor ki i kon ty nu ator ki Służ by Bez pie czeń stwa.

Za pi sy ewi den cyj ne

W kar to te ce od two rze nio wej by łej Służ by Bez pie czeń stwa Wo je wódz kie go Urzę du
Spraw We wnętrz nych w Gdań sku prze cho wy wa na jest kar ta E -14 (kar ta ar chi wal na wy -
peł nia na w sy tu acji skła da nia ma te ria łów ope ra cyj nych i śled czych do ar chi wum), któ ra
za wie ra in for ma cję o tym, że Lech Bąd kow ski prze szedł prze szko le nie dy wer syj no -wy -
wia dow cze w Od dzia le VI Szta bu Na czel ne go Wo dza Pol skich Sił Zbroj nych w An glii,
oraz in for ma cję o wy da niu mu w 1966 r. ksią żecz ki że glar skiej2. Ma te ria ły ar chi wal ne
do ty czą ce Le cha Bąd kow skie go po win ny znaj do wać się pod sy gna tu ra mi R -7255 (sprawa
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1 Sze rzej o Le chu Bąd kow skim zob.: P. Zbier ski, Na wła sny ra chu nek. Rzecz o Le chu Bąd kow skim,
Gdańsk 2004; J. Ko tli ca, Lech Bąd kow ski – rzecz nik Rzecz po spo li tej, Pel plin–Gdy nia 2001.

2 Sze rzej na te mat ewi den cji ope ra cyj nej SB zob. J. Pi łat, Za sa dy pro wa dze nia, funk cjo no wa nie oraz
ro la ewi den cji ope ra cyj nej SB z uwzględ nie niem przy dat no ści za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj nych
w bie żą cej pra cy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej [w:] W krę gu „te czek”. Z ba dań nad za so bem i funk cja -
mi ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, To ruń 2007.
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Karta EO-4/62 z Kartoteki odtworzeniowej b. SB WUSW 
w Gdańsku (AIPN Gd, 0065/1)

Karta Mkr-2 z Kartoteki odtworzeniowej b. SB WUSW w Gdańsku 
(AIPN Gd, 0065/1)



ope ra cyj na) i H -18709 (ksią żecz ka że glar ska)3. L. Bąd kow skie go do ty czy ła tak że kar ta
EO -4/62 (kar ta re je stra cyj na za in te re so wań ope ra cyj nych), któ ra zo sta ła za ło żo na
w dniu 10 kwiet nia 1968 r. w związ ku z re je stra cją spra wy Bąd kow skie go pod nu me -
rem 8591. Po nie waż Bąd kow ski po zo sta wał od tej po ry w ak tyw nym za in te re so wa niu
ope ra cyj nym, czy li stał się tzw. fi gu ran tem spra wy ope ra cyj nej, na kar cie tej od no to wy -
wa no ko lej ne spraw dze nia w ewi den cji Wy dzia łu „C” Ko men dy Wo je wódz kiej MO
w Gdań sku do ko ny wa ne przez roz ma ite wy dzia ły tej że ko men dy. Dzię ki te mu zy sku je -
my po gląd na to, w ja kim za kre sie SB in te re so wa ła się Le chem Bąd kow skim w la tach
1968–19844. Na kar cie po da ne są tak że na zwi ska ofi ce rów ope ra cyj nych, któ rzy pro wa -
dzi li roz pra co wa nie Bąd kow skie go5. Ko lej ną kar tą jest kar ta Mkr -2 (póź niej szy od po -
wied nik kar ty E -14), któ ra za wie ra in for ma cję o zło że niu do ar chi wum Wy dzia łu „C”
WUSW w Gdań sku spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o nr. rej. 8591 z po wo du zgo -
nu fi gu ran ta (da ta za pi su 19 kwiet nia 1985 r.)6. Po nad to w kar to te ce od two rze nio wej
b. SB WUSW w Gdań sku pod nr. II -18786 znaj du je się jesz cze kar ta E -14 spo rzą dzo na
w UOP na pod sta wie ory gi nal nych es bec kich kart E -14 i Mkr -2. Za wie ra ona in for ma cję
o znisz cze niu akt sygn. R -7255 i II -18786 w 1990 r.7

Spraw dze nie w kar to te kach MSW w War sza wie po twier dza in for ma cje uzy ska ne
w Gdań sku. W kar to te ce od two rze nio wej Biu ra „C” MSW od naj du je my kar ty E -14 i Mkr -2
iden tycz ne w tre ści, jak ana lo gicz ne kar ty z kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW
w Gdań sku8. Do dat ko wo za pi sy te zdu blo wa ne są w elek tro nicz nej kar to te ce pn. „Zin te -
gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych”9. Je dy ne no vum sta no wi kar ta Pz -26 z kar to -
te ki pasz por to wej Biu ra Pasz por tów MSW, za wie ra ją ca in for ma cję o znisz cze niu akt
pasz por to wych sygn. E -48913 w 1975 r. Na kar cie tej znaj du je my tak że ad no ta cję o za -
strze że niu wy jaz dów za gra nicz nych w la tach 1968–1981 przez De par ta ment III MSW.
Ozna cza ło to, że Lech Bąd kow ski nie mógł otrzy mać pasz por tu bez po in for mo wa nia
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3 AIPN Gd, Kar ta E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow skie go.
4 AIPN Gd, Kar ta EO -4/62 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow -

skie go.
5 By li to: Krzysz tof Wy soc ki, po przed nie na zwi sko Ko tas (ur. 1944), por. MO; 1970–1973 in spek tor

Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1973–1976 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1976–1978
kie row nik sek cji Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku (AIPN Gd, 214/1920, Ak ta oso bo we); Jan Pro ta se -
wicz (ur. 1946), kpt. MO; 1969–1973 ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu RKW KW MO w Gdań -
sku, 1973–1976 re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu RKW KW MO w Gdań sku, 1976–1977 in spek tor
Gru py Ope ra cyj nej w Gdy ni Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1977–1979 st. in spek tor Wy dzia łu III KW
MO w Gdań sku, 1979–1987 kie row nik sek cji Wy dzia łu III KW MO/WUSW w Gdań sku (AIPN
Gd, 214/2265, Ak ta oso bo we); Je rzy Mi lew ski (ur. 1939), ppłk MO; 1961–1967 ofi cer ope ra cyj ny Wy -
dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1967–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1970–1973 kie -
row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1973–1974 in spek tor In spek to ra tu Szko le nia
i Do sko na le nia Za wo do we go KW MO w Gdań sku, 1974–1975 I za stęp ca ko men dan ta MO ds. SB KP
MO w Kwi dzy nie, 1975–1976 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w El blą gu, 1976–1990 st. in -
spek tor Wy dzia łu Nad zo ru Służ by Te re no wej Biu ra Eks plo ata cji i Roz wo ju Sys te mu PE SEL MSW
(od 1981 r. De par ta men tu PE SEL MSW) (AIPN, 58/15, Ak ta oso bo we).

6 AIPN Gd, Kar ta Mkr -2 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow -
skie go.

7 AIPN Gd, Kar ta E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow skie go.
8 AIPN, Kar ty E -14 i Mkr -2 z Kar to te ki od two rze nio wej b. Biu ra „C” MSW dot. L. Bąd kow skie go.
9 AIPN, Wy druk z sys te mu ZSKO dot. L. Bąd kow skie go.



i zgo dy za in te re so wa ne go de par ta men tu MSW. Na od wro cie kart wid nie je in for ma cja
o wy jaz dach za gra nicz nych w la tach 1959–196210.

Tak więc po do ko na niu spraw dzeń w kar to te kach zy sku je my in for ma cję, że w za so -
bach b. SB znaj do wa ły się ma te ria ły ar chi wal ne do ty czą ce Le cha Bąd kow skie go zar chi -
wi zo wa ne pod czte re ma róż ny mi sy gna tu ra mi: R -7255 (spra wa ope ra cyj na), H -18709
(ksią żecz ka że glar ska), II -18786 (spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „In spi ra -
tor”), E -48913 (ak ta pasz por to we). Z tych wszyst kich ma te ria łów w za so bie IPN znaj -
du je się tyl ko ksią żecz ka że glar ska. W tecz ce do ty czą cej jej wy da nia znaj dzie my m.in.
dwa ży cio ry sy pi sa ne wła sno ręcz nie przez Bąd kow skie go w 1973 r. i 1976 r.11

Po zo sta je jesz cze skon fron to wać in for ma cje uzy ska ne z kart ewi den cyj nych z in ny -
mi po mo ca mi ewi den cyj ny mi, tj. dzien ni kiem re je stra cyj nym i dzien ni kiem ar chi wal -
nym SB WUSW w Gdań sku.

W dzien ni ku re je stra cyj nym od naj du je my za pis od no szą cy się do nr. 8591. Wy ni -
ka z nie go, że Wy dział III KW MO w Gdań sku 10 kwiet nia 1968 r. wszczął dzia ła nia
ope ra cyj ne w spra wie Le cha Bąd kow skie go w ra mach spra wy ope ra cyj nej krypt. „In -
spi ra to rzy”, prze kwa li fi ko wa nej na stęp nie (w 1972 r.) na kwe stio na riusz ewi den cyj ny
krypt. „In spi ra tor”. W dniu 17 kwiet nia 1980 r. spra wę prze kwa li fi ko wa no po now nie
na spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia12. Zmia na na zwy i ka te go rii wy ni ka z fak tu,
że po cząt ko wo pod ko lej ny mi nu me ra mi za re je stro wa no kil ka osób do jed nej spra -
wy – człon ków Związ ku Li te ra tów Pol skich w Gdań sku za an ga żo wa nych w wy da rze -
nia mar co we 1968 r. (oprócz L. Bąd kow skie go by li to: Ró ża Ostrow ska13 i Fran ci szek
Fe ni kow ski14). Póź niej jed nak SB po sta no wi ła zin dy wi du ali zo wać po szcze gól ne spra -
wy. SOR krypt. „In spi ra tor” 19 kwiet nia 1985 r. zdję to z ewi den cji i zło żo no w ar chi -
wum pod nr. II -18786.

Dzien nik ar chi wal ny jest nie kom plet ny i część za wie ra ją ca wpis od no szą cy się do
sygn. II -18786 nie została za cho wa na. Za cho wał się za to za pis do ty czą cy akt sygn.
R -7255. Oka zu je się, że by ła to spra wa ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dzo na przez UB/SB
w Gdańsku (zło żo na do ar chi wum 10 czerw ca 1958 r.) w związ ku ze służ bą Bąd kow -
skie go w PSZ na Za cho dzie, w Od dzia le VI15. Nie ste ty brak jest wpi su o nu me rze re je -
stra cyj nym spra wy – dzien ni ki re je stra cyj ne dla SB KW MO w Gdań sku za cho wa ły się
dla okre su od 1962 r.
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10 AIPN, Kar ta Pz -26 z Kar to te ki pasz por to wej b. Biu ra Pasz por tów MSW.
11 AIPN Gd, 219H/17802, Tecz ka do ty czą ca wy da nia ksią żecz ki że glar skiej Le cho wi Bąd kow skie -

mu, k. 1, 4.
12 AIPN Gd, 0075/1, Dzien nik re je stra cyj ny b. WUSW w Gdań sku, Lp. 8591.
13 Ró ża Ostrow ska (1926–1975), pi sar ka, ak tor ka, sce na rzyst ka te atral na. Re dak tor i kie row nik

redakcji li te rac kiej w Roz gło śni Gdań skiej Pol skie go Ra dia, kie row nik li te rac ki w Te atrze Wy brze że.
W latach 1966–1975 in wi gi lo wa na przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Ga ja”
oraz SOR krypt. „In spi ra to rzy”.

14 Fran ci szek Fe ni kow ski (1922–1982), po eta, pro za ik, re por ta ży sta. W la tach 1953–1954 oraz
1956–1957 pre zes Od dzia łu Gdań skie go ZLP, kie row nik Dzia łu Li te rac kie go w „Dzien ni ku Bał tyc kim”
(do 1955); współ pra cow nik cza so pism „Li te ry” i „Pło my czek”, au tor fe lie to nów hi sto rycz nych w „Gło -
sie Wy brze ża” (1968–1981). W la tach 1968–1975 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku
w ra mach SOR krypt. „In spi ra to rzy” oraz KE krypt. „Ko le ga”.

15 AIPN Gd, 00128/6, Dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den cji ope ra cyj nej II b. SB Gdańsk, Lp. 7255.



SOR krypt. „In spi ra tor”
Po mi mo znisz cze nia akt spraw ope ra cyj nych pro wa dzo nych prze ciw ko Le cho wi

Bądkow skie mu moż li we jest od na le zie nie czę ści ma te ria łów wy two rzo nych w to ku ich
pro wa dze nia w tecz kach in nych za cho wa nych roz pra co wań, np. od pi sy lub ko lej ne eg -
zem pla rze do ku men tów. 

Bar dzo sła bo za cho wa ła się do ku men ta cja spra wy ewi den cji ope ra cyj nej sygn. 
R -7255. Nie uda ło się na wet usta lić, kie dy zo sta ła ona za ło żo na. Jak do tąd nie od na le -
zio no akt z tej spra wy. Je dy ny do ku ment, któ ry mo że po cho dzić z tej spra wy, to Wy ciąg
z po sta no wie nia o wszczę ciu wstęp no -agen tu ral ne go roz pra co wa nia na gru pę dzien ni ka -
rzy po dej rza nych o pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści wśród re ak cyj nych ele men tów ka -
szub skich i po mor skich, ba zu jąc na se pa ra ty zmie ka szub sko -po mor skim16. Na wy cią gu
bra ku je da ty, jest je dy nie in for ma cja, że spra wa zo sta ła wszczę ta przez za stęp cę na czel -
ni ka Wy dzia łu V WUBP w Gdań sku. Mu sia ło to więc być przed koń cem 1954 r., kie dy
to UB prze szedł re or ga ni za cję. W dal szej tre ści do ku ment ja ko pod sta wę wszczę cia roz -
pra co wa nia po da je kon tak ty Le cha Bąd kow skie go z kon su lem Wiel kiej Bry ta nii w Gdań -
sku oraz po wią za nia z ru chem mło do ka szub skim. Oko licz no ści po da ne w tre ści
do ku men tu wska zu ją, że mu siał po wstać on po lip cu 1952 r.

Sto sun ko wo le piej przed sta wia się sy tu acja ze spra wą krypt. „In spi ra to rzy”/„In spi ra -
tor”. W ak tach spra wy obiek to wej do ty czą cej śro do wi ska li te rac kie go w Pol sce, pro wa -
dzo nej przez De par ta ment III MSW, za cho wał się mel du nek z 12 kwiet nia 1968 r.
do In spek to ra tu De par ta men tu III MSW, pod pi sa ny przez na czel ni ka Wy dzia łu III KW
MO w Gdań sku ppłk. Ja na Ku ja wę17, in for mu ją cy o wszczę ciu 10 kwiet nia 1968 r. spra -
wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra to rzy”, nr rej. 8590, na gru pę li te ra tów – człon ków Od -
dzia łu Gdań skie go ZLP (Bąd kow ski, Ostrow ska, Fe ni kow ski). Gru pa ta opra co wa ła
„oświad cze nie” po pie ra ją ce wy stą pie nia li te ra tów war szaw skich i mło dzie ży stu denc -
kiej. Lech Bąd kow ski zo stał przed sta wio ny ja ko du cho wy przy wód ca opo zy cji w śro do -
wi skach kul tu ral nych Wy brze ża. Gru pa Bąd kow skie go mia ła dą żyć do pod po rząd ko wa nia
so bie osób z róż nych śro do wisk w ce lu prze ciw sta wie nia się w spo sób czyn ny po li ty ce
PZPR i rzą du w sfe rze po li ty ki kul tu ral nej18. W ar chi wum mo że my tak że od na leźć in -
for ma cję o za ło że niu pod słu chu w miesz ka niu Le cha Bąd kow skie go. Za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Gdań sku płk Cze sław Piech nik1 9 13 lu te go 1969 r.

Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL
D

O
K

U
M

EN
T

Y

381

16 AIPN Gd, 0027/886, t. 2, k. 63–65.
17 Jan Ku ja wa (1923–1974), płk MO; 1945–1947 re fe rent PUBP w Wej he ro wie, 1947–1948 st. re -

fe rent PUBP w Wej he ro wie, 1948–1949 st. re fe rent PUBP w So po cie, 1950–1951 st. re fe rent MUBP
w Gdy ni, 1952–1953 st. re fe rent Wy dzia łu IV WUBP w Gdań sku, 1953–1954 kie row nik sek cji Wy dzia -
łu IV WUBP w Gdań sku, 1954–1956 na czel nik Wy dzia łu IV WUBP/WUdsBP w Gdań sku, 1957–1963
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1963–1972 na czel nik Wy dzia łu III KW MO
w Gdań sku, 1972 r. in spek tor De par ta men tu I MSW (re zy den tu ra w Ber li nie), 1972–1973 in spek tor Wy -
dzia łu VIII De par ta men tu III MSW, 1973–1974 st. in spek tor Wy dzia łu VIII De par ta men tu III MSW.
AIPN, 0193/4850, Ak ta oso bo we.

18 AIPN, 0236/211, t. 1, Mel du nek, 12 IV 1968 r., k. 258–259.
19 Cze sław Piech nik (ur. 1917), płk MO; 1945–1946 re fe rent PUBP w Bia łej, 1946 r. st. re fe rent

i jed no cze śnie p.o. za stęp ca sze fa PUBP w Bia łej, 1946–1947 st. re fe rent i jed no cze śnie p.o. za stęp ca
sze fa PUBP w Wa do wi cach, 1947–1948 st. re fe rent i jed no cze śnie p.o. na czel nik Wy dzia łu IV WUBP
w Kra ko wie, 1948–1952 in spek tor w Kie row nic twie WUBP w Kra ko wie, 1952–1955 na czel nik
Wydziału I WUBP w Opo lu, 1955 r. na czel nik Wy dzia łu II WUdsBP w Opo lu, 1955–1956 na czel nik
Wydziału II WUdsBP w Kiel cach, 1956–1961 na czel nik Wy dzia łu II KW MO w Kiel cach, 1961–1967



prze słał dy rek to ro wi De par ta men tu III MSW płk. Hen ry ko wi Pięt ko wi20 wnio sek o za -
twier dze nie eks plo ata cji PP (za ło że nie pod słu chu po ko jo we go) w miesz ka niu Bąd kow -
skie go przy ul. […]. Wnio sek ten zo stał za twier dzo ny po cząt ko wo na mie siąc, a póź niej
je go waż ność suk ce syw nie prze dłu ża no21.

W spra wie tej (pro wa dzo nej do 1977 r.) od naj du je my jesz cze wie le in nych mel dun -
ków, no ta tek służ bo wych, in for ma cji oraz ko lej nych wnio sków o prze dłu że nie eks plo -
ata cji PP, po wsta łych bądź bez po śred nio do spra wy „In spi ra to rzy”/„In spi ra tor”, bądź
na pod sta wie uzy ska nych tam in for ma cji. Wśród nich są tak że tzw. do ku men ty „W”, czy li
uzy ska ne po przez kon tro lę ko re spon den cji, np. list do Zbi gnie wa Her ber ta22 (z 17 ma ja
1972 r.) wraz z po stu la ta mi opra co wa ny mi przez Bąd kow skie go od no śnie do Za rzą du
Głów ne go ZLP2 3.

Wie le po dob nych ma te ria łów, w tym tak że in for ma cje uzy ska ne od oso bo wych źródeł
in for ma cji, od naj du je my w spra wach obiek to wych o krypt. „Sa ga” i „Klan”, pro wa dzo -
nych przez SB KW MO w Gdań sku. Do ty czą one lat sie dem dzie sią tych (do oko ło 1976 r.)
oraz lat 1980–1981.

Ostat nie od na le zio ne do ku men ty po cho dzą z 1984 r. W pi smach po b. SB WUSW
w Gdań sku od na le zio nych na ma ku la tu rze (sic!) znaj du je się mel du nek ope ra cyj ny z dnia
26 mar ca 1985 r., prze sła ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku do Wy dzia łu I De par -
ta men tu III MSW, in for mu ją cy o za koń cze niu pro wa dze nia SOR krypt. „In spi ra tor” z po -
wo du zgo nu fi gu ran ta w dniu 24 lu te go 1984 r.24 Mel du nek ten za wie ra pod su mo wa nie
dzia łań „bez pie ki” wo bec Le cha Bąd kow skie go w la tach 1968–1984. Jak więc wi dać, spra -
wa by ła pro wa dzo na for mal nie jesz cze prze szło rok po śmier ci Le cha Bąd kow skie go. Ostat -
nim więk szym przed się wzię ciem zor ga ni zo wa nym przez gdań ską SB w spra wie krypt.
„In spi ra tor” by ło ope ra cyj ne za bez pie cze nie (we współ pra cy z Wydzia łem IV i In spek to -
ra tem 2) po grze bu Le cha Bąd kow skie go, któ ry od był się 28 lute go 1984 r.25
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II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Gdań sku, 1967–1970 za stęp ca ko -
men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Gdań sku. AIPN, 0194/3191, Ak ta oso bo we.

20 Hen ryk Pię tek (ur. 1922), gen. bryg. MO; 1945 r. za stęp ca kie row ni ka PUBP w Koń skich,
1945–1947 kie row nik PUBP w Koń skich, 1947–1951 szef PUBP w Piotr ko wie Try bu nal skim, 1952–1954
in spek tor w Kie row nic twie (p.o. za stęp ca sze fa) WUBP w Po zna niu, 1954–1955 in spek tor w Kie row -
nic twie WUBP we Wro cła wiu, 1955–1957 st. in spek tor w Kie row nic twie WUdsBP we Wro cła wiu,
1957–1962 II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa we Wro cła wiu, 1962–1965
za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 1965–1971 dy rek tor De par ta men tu III MSW, 1971–1974
wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych, 1974–1980 pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Le śnic twa i Prze my -
słu Drzew ne go. AIPN, 0604/238, Ak ta oso bo we.

21 AIPN, 0236/211, t. 1, Pi smo prze wod nie do wnio sku na eks plo ata cję PP, 13 II 1969 r., k. 253; ibi -
dem, Pi smo prze wod nie do za twier dzo ne go wnio sku na eks plo ata cję PP, 14 II 1969 r., k. 252.

22 Zbi gniew Her bert (1924–1998), po eta, ese ista, dra ma to pi sarz, au tor słu cho wisk. Do je go naj bar dziej
zna nych i ce nio nych dzieł na le ży cykl utwo rów o Pa nu Co gi to, lau re at wie lu na gród kra jo wych i za gra nicz -
nych; szy ka no wa ny przez wła dze PRL, w la tach 1953–1956 ob ję ty za ka zem pu bli ka cji; an ga żo wał się w dzia -
ła nia opo zy cyj ne, m.in. w 1972 r. był sy gna ta riu szem „Li stu 17” w obro nie człon ków Ru chu, w 1974 r.
re da go wał „List 15” w spra wie praw Po lo nii w ZSRR, w 1975 r. pod pi sał „Me mo riał 59” prze ciw ko zmia -
nom w Kon sty tu cji PRL, w la tach 1980–1981 oraz w okre sie sta nu wo jen ne go wspie rał ruch „So li dar no ści”.
W la tach 1976–1989 in wi gi lo wa ny przez Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Herb”.

23 AIPN, 0236/211, t. 1, Pi smo prze wod nie z za łą czo nym do ku men tem „W”, 25 V 1972 r., k. 166–173.
24 AIPN Gd, 0046/829, t. 2, Mel du nek ope ra cyj ny, 26 III 1985 r., k. 66–69.
25 AIPN Gd, 0046/369, t. 1, In for ma cja, 29 II 1984 r., k. 60–65; ibi dem, In for ma cja, 24 II 1984 r.,

k. 66–76.



Za cho wa ne do ku men ty ze spra wy krypt. „In spi ra to rzy”/„In spi ra tor” są wy star cza ją -
ce, że by prze ko nać się, że ży cie za wo do we, twór cze i pry wat ne Le cha Bąd kow skie go
pod le ga ło per ma nent nej in wi gi la cji aż do je go śmier ci w 1984 r., z wy ko rzy sta niem peł -
nej ga my środ ków ope ra cyj nych: PP, PT (pod słuch te le fo nicz ny), kon tro li ko re spon den -
cji oraz sie ci taj nych współ pra cow ni ków.

Dzia łal ność na ni wie ZLP i ZKP

Zna jąc ży cio rys Le cha Bąd kow skie go, je go przy na leż ność do roz ma itych or ga ni za -
cji o cha rak te rze spo łecz nym, kul tu ral nym lub na uko wym, miej sce pra cy, za an ga żo wa -
nie w dzia łal ność opo zy cyj ną, mo że my sta rać się od na leźć do ku men ty go do ty czą ce
w za cho wa nych ma te ria łach na te mat za gad nień i śro do wisk, na któ rych po lu prze ja wiał
ak tyw ność. W przy pad ku po sta ci zna czą cych, a ta ką nie wąt pli wie był Lech Bąd kow ski,
moż na zna leźć wzmian ki o nich tak że w roz ma itych ana li zach i spra woz da niach spo rzą -
dza nych przez SB. Bąd kow ski po ja wia się w wie lu ta kich spra wach, mi mo że for mal nie
nie był ich fi gu ran tem (tzn. SB nie re je stro wa ła go do da nej spra wy, co wy ma ga ło by od -
no to wa nia w kar to te ce i dzien ni ku re je stra cyj nym).

Dwie naj waż niej sze or ga ni za cje, w któ rych dzia łał Lech Bąd kow ski przez więk szą
część swo je go ży cia, to nie wąt pli wie ZLP (je go człon kiem był od po cząt ku lat pięć dzie -
sią tych) oraz Zrze sze nie Ka szub skie (od 1965 r. Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie), któ -
re go po wsta nia był ini cja to rem, wy ko rzy stu jąc paź dzier ni ko wą od wilż 1956 r.

Dzia łal ność Bąd kow skie go w ZLP i ZKP by ła na bie żą co kon tro lo wa na – o czym
wspo mnia no już wy żej – w ra mach pro wa dzo ne go na nie go kwe stio na riu sza ewi den cyj -
ne go, póź niej zaś SOR krypt. „In spi ra tor”. Oprócz te go od naj du je my do ku men ty, czę sto
za wie ra ją ce bar dzo cie ka we in for ma cje o Le chu Bąd kow skim, w spra wach ope ra cyj nych
pro wa dzo nych na szcze blu De par ta men tu III MSW, któ re do ty czy ły śro do wisk twór czych
w Pol sce.

We wspo mnia nej już spra wie obiek to wej na śro do wi sko li te rac kie pro wa dzo nej w la -
tach 1970–1977 znaj du je my dość szcze gó ło we in for ma cje na te mat dzia łal no ści związ -
ku, ist nie ją cych kon flik tów po mię dzy je go człon ka mi, po dzia łów w Od dzia le Gdań skim
ZLP na tle sto sun ku do bie żą cych wy da rzeń spo łecz no -po li tycz nych itp. Spra wę pro wa -
dził Wy dział IV De par ta men tu III MSW. Cie ka wost ką jest, że by ły to ma te ria ły nie re je -
stro wa ne. Po dob na spra wa pro wa dzo na by ła tak że w la tach wcze śniej szych (od ro ku 1964
do po cząt ku lat sie dem dzie sią tych), a na stęp nie zło żo na w ar chi wum Biu ra „C” MSW
pod sygn. 1928/IV26. Od naj du je my tam wie le cen nych do ku men tów do ty czą cych „za -
bez pie cze nia ope ra cyj ne go” przez SB ko lej nych zjaz dów ZLP, w któ rych Lech Bąd kow -
ski uczest ni czył ja ko de le gat z Gdań ska. Skrzęt nie od no to wy wa no w nich sta no wi sko
zaj mo wa ne przez Bąd kow skie go, opi nie in nych li te ra tów na je go te mat, a tak że roz ma -
ite za ku li so we roz gryw ki do ty czą ce wy bo ru władz ZLP.

Lech Bąd kow ski po ja wia się rów nież w spra wie obiek to wej krypt. „Ja wor” do ty czą -
cej dzien ni ka rzy, li te ra tów i fil mow ców. Od naj du je my tam notatkę, spo rzą dzo ną 29 grud -
nia 1972 r. w Wy dzia le III KW MO w Gdań sku przez za stęp cę na czel ni ka te goż wydzia łu
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26 AIPN, 0236/128, Spra wa obiek to wa dot. śro do wisk li te rac kich w Pol sce.



kpt. Woj cie cha Ra nie wi cza27, z roz mo wy po mię dzy Le chem Bąd kow skim a kra kow skim
pi sa rzem Ma cie jem Słom czyń skim28, któ ra od by ła się 13 grud nia 1972 r. w miesz ka niu
Bąd kow skie go. Do ku ment ma cha rak ter ste no gra mu z omó wie niem i po wstał na pod sta -
wie za pi su uzy ska ne go z pod słu chu. Prze sła no go na stęp nie do Wy dzia łu III KW MO
w Kra ko wie i Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW29.

Z ko lei gdań ska SB bar dzo in te re so wa ła się śro do wi skiem ka szub skim i sta le do szu -
ki wa ła się za gro że nia rze ko mym se pa ra ty zmem ka szub skim. Za cho wa ły się dwie spra -
wy, w któ rych znaj du je się sto sun ko wo du żo do ku men tów na te mat Le cha Bąd kow skie go.
Pierw sza – to ma te ria ły zło żo ne w ar chi wum Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku
pod sygn. II -8753, po wsta łe z po łą cze nia po zo sta ło ści po kil ku od ręb nie i w róż nych
okre sach pro wa dzo nych spra wach do ty czą cych dzia ła czy ka szub skich30. Dru ga – to spra -
wa obiek to wa krypt. „Sa ga” za ło żo na przez Wy dział III KW MO w Gdań sku i kon ty nu -
owa na w la tach 1971–1976, w ra mach któ rej bie żą cą kon tro lą ope ra cyj ną ob ję to
dzia łal ność ZKP oraz klub stu den tów „Po mo ra nia”. Jed nym z ce lów „Sa gi” by ło „pro -
wa dze nie dzia łal no ści roz po znaw czej i pro fi lak tycz no -ostrze gaw czej w sto sun ku do osób
re pre zen tu ją cych wro gie po glą dy po li tycz ne oraz do osób pro wa dzą cych dzia łal ność
o cha rak te rze dy wer sji ide olo gicz nej”31. Punkt ten od no sił się przede wszyst kim do Le -
cha Bąd kow skie go, o któ re go po czy na niach SB re gu lar nie ra por to wa ła do kie row nic twa
MSW i KW PZPR w Gdań sku. Funk cjo na riusz SB przed zło że niem spra wy do ar chi wum
do ko nał na stę pu ją ce go pod su mo wa nia: „Ak tu al nie Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie ja -
ko or ga ni za cja spo łecz na nie sta no wi po ten cjal ne go za gro że nia. Zło ży ło się na to odej -
ście więk szo ści dzia ła czy od po glą dów uprzed nio lan so wa nych i ze rwa nie kon tak tów
z Le chem Bąd kow skim. Dla sze re go wych człon ków Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie
jest je dy nie sto wa rzy sze niem kul ty wu ją cym tra dy cje lu do we re gio nu ka szub sko -po mor -
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27 Woj ciech Ra nie wicz (ur. 1938), płk MO; 1962–1963 st. re fe rent Wy dzia łu IV KW MO w Gdań -
sku, 1963–1964 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1964–1965 słu chacz Szko ły Oficer -
skiej CW MSW w Le gio no wie, 1965–1967 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku,
1967–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1970–1971 kie row nik gru py Wydzia łu III KW
MO w Gdań sku, 1971–1978 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1978–1981 na czel -
nik Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1981–1986 za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB KW
MO/WUSW we Wro cła wiu, 1986–1990 ko men dant Ośrod ka Szko le nia MO WUSW we Wro cła wiu.
AIPN Wr, 175/69, Ak ta oso bo we.

28 Ma ciej Słom czyń ski (1920–1998), pi sarz, tłu macz. Za sły nął prze kła dem Ulis se sa Ja me sa Joy ce’a,
au tor po czyt nych kry mi na łów pu bli ko wa nych pod pseu do ni ma mi „Joe Alex” i „Ka zi mierz Kwa śniew -
ski”. W la tach 1952–1953 za re je stro wa ny przez Wy dział I WUBP w Kra ko wie ja ko kon takt po uf ny
ps. „Wło dek”, na to miast w la tach 1953–1955 przez Wy dział II ja ko in for ma tor (fak tycz nie współ pra cę
za wie szo no z koń cem 1953 r.); w la tach 1972–1975 in wi gi lo wa ny przez Wy dział II KW MO w Kra ko -
wie w ra mach KE krypt. „Kent”. AIPN Kr, 009/2318, t. 1, Tecz ka per so nal na in for ma to ra ps. „Wło dek”.

29 AIPN, 0236/171, t. 2, In for ma cja, 29 XII 1972 r., k. 98–103.
30 AIPN Gd, 0027/886, t. 1–4. By ły to: spra wa agen tu ral no -gru po wa krypt. „Dzia ła cze” (dot.: Ja na

Trep czy ka, Alek san dra La bu dy, Igna ce go Schut ten ber ga), spra wa ewi den cyj no -ob ser wa cyj na gru po wa
krypt. „Od ręb ność” (dot.: Ja na Trep czy ka, Hu ber ta Su chec kie go, Bru no na Ri cher ta, Kle men sa De ry),
spra wa agen tu ral ne go spraw dze nia na gru pę krypt. „Smę tek” (dot. klu bu stu den tów Ka szu bów „Or muzd”
i dzia ła czy: Dam ro ki Maj kow skiej, Woj cie cha Kie drow skie go, Iza bel li Tro ja now skiej), spra wa ewi den -
cyj no -ob ser wa cyj na na Ed mun da Ka miń skie go, spra wa ope ra cyj nej ob ser wa cji na gru pę krypt. „Po mo -
ra nia” (dot.: Ste fa na Biesz ka, Ja na Romp skie go, Mar ce le go Łu ko wi cza, Ja na Trep czy ka, Fe lik sa
Mar szał kow skie go, ks. Fran cisz ka Gru czy, Dam ro ki Maj kow skiej, Woj cie cha Kie drow skie go, Ed mun -
da Ka miń skie go), kwe stio na riusz ewi den cyj ny krypt. „Gryf” (dot. Woj cie cha Kie drow skie go).

31 AIPN Gd, 003/83, t. 1, Wnio sek o wszczę cie spra wy obiek to wej krypt. „Sa ga”, 7 V 1971 r., k. 5.



skie go. […] Po ten cjal ny mi no si cie la mi za gro żeń po zo sta ją na dal ta kie oso by jak Lech
Bąd kow ski oraz Iza bel la Tro ja now ska, któ rych dzia łal ność jest kon tro lo wa na na bie żą -
co w ra mach sa mo ist nych spraw ope ra cyj nych”32.

Dzia łal ność ak ty wi stów ZKP by ła mo ni to ro wa na tak że przez te re no we jed nost ki SB
na szcze blu po wia to wym. W pla nie pra cy SB KP MO w Kar tu zach na 1973 r. czy ta my
m.in.: „Na od cin ku śro do wi ska mło dzie ży szkół śred nich oraz mło dzie ży po zasz kol nej
ujaw niać po przez do stęp ne środ ki pra cy ope ra cyj nej for my od dzia ły wa nia Ko ścio ła rzym -
sko ka to lic kie go na te re nie tut[ej sze go] po wia tu w za kre sie ugrun to wy wa nia wpły wów
dok try ny ko ściel nej; a) W tym ce lu za po mo cą TW „Jan”33 i „Ma jew ski”34 kon tro lo wać
dzia łal ność klu bu „Po mora nia” w Łą czyń skiej Hu cie, dzia ła ją ce go pod pa tro na tem Zrze -
sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, a sku pia ją ce go in te li gen cję miej sco wą, stu den tów, dzien -
ni ka rzy po cho dze nia ka szub skie go, jak Iza bel la Tro ja now ska35 i Lech Bąd kow ski, oraz
część kle ru ka to lic kie go z te re nu po wia tu kar tu skie go”36. Jak wi dzi my, kar tu ska bez pie -
ka by ła od po wied nio wy czu lo na na czę ste wi zy ty gdań skie go li te ra ta w Łą czyń skiej
Hucie i roz cią ga ła rów nież tam swo ją dys kret ną sieć kon tro li.

Lech Bąd kow ski do cze kał się zresz tą swo iste go epi ta fium ze stro ny re sor tu bez pie -
czeń stwa. W 1986 r. De par ta ment Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ny MSW opra co wał in for -
ma cję o sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w ZKP, w któ rej omó wio no hi sto rię dzia łal no ści
ZKP i ro lę, ja ką od gry wał w niej Lech Bąd kow ski37.

Kar na wał „So li dar no ści”

Lech Bąd kow ski zna lazł się pod bra mą Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na 16 sierp nia
1980 r. w to wa rzy stwie swo je go ko le gi Sta ni sła wa Za łu skie go i od ra zu włą czył się
w prace Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go, w któ rym ob jął funk cję rzecz ni ka
pra so we go. Dzia łal ność Bąd kow skie go w cza sie go rą cych dni sierp nia 1980 r. (oczy wi -
ście tak jak wi dzia ła ją SB) moż na zre kon stru ować na pod sta wie akt, w któ rych znaj du -
ją się ma te ria ły ope ra cyj ne do ty czą ce okre su straj ków sierp nio wych na Wy brze żu38.
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32 Ibi dem, Ana li za ma te ria łów spra wy obiek to wej krypt. „Sa ga”, 2 VI 1976 r., k. 204–206.
33 Wa cław Po le jow ski (ur. 1950), na uczy ciel. Czło nek Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go. W 1972 r.

za re je stro wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku ja ko KTW, w tym że ro ku prze re je stro wa ny na TW
ps. „Jan”, prze ka za ny na kon takt SB KP MO w Kar tu zach, zdję ty z ewi den cji w 1990 r. Zob. AIPN Gd,
Kar ta E -16 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. W. Po le jow skie go. 

34 Mie czy sław Ro żek (ur. 1925), ksiądz rzym sko ka to lic ki. Se kre tarz de ka na tu kar tu skie go. W 1962 r.
za re je stro wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku ja ko KTW, w 1965 r. prze re je stro wa ny na TW
ps. „Ma jew ski”, prze ka za ny na kon takt SB KP MO w Kar tu zach, zdję ty z ewi den cji w 1990 r. Zob. AIPN
Gd, Kar ta E -16 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. M. Roż ka.

35 Iza bel la Tro ja now ska (1929–1995), dzien ni kar ka, pi sar ka. W la tach 1980–1983 pre zes Za rzą du
Głów ne go Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, od 1963 r. re da go wa ła „Biu le tyn Zrze sze nia Ka szub sko -
-Po mor skie go” prze kształ co ny na stęp nie w mie sięcz nik „Po me ra nia”. W la tach 1959–1961 in wi gi lo wa -
na przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia krypt. „Smę tek”,
a na stęp nie w la tach 1983–1989 przez Wy dział III WUSW w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Me wa”.

36 AIPN Gd, 003/44, Wy ciąg z pla nu pra cy Służ by Bez pie czeń stwa KP MO w Kar tu zach na rok 1973,
b.d., k. 147–152.

37 AIPN Gd, 0215/18, In for ma cja o sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w Zrze sze niu Ka szub sko -Po mor -
skim, kwie cień 1986 r., k. 14–21.

38 AIPN Gd, 0046/364, t. 1, Ma te ria ły ope ra cyj ne dot. wy da rzeń „Sierp nia 1980 r.”.



Są to przede wszyst kim do nie sie nia taj nych współ pra cow ni ków o pseu do ni mach „An to -
ni”39 i „Ry bak”40, a tak że in for ma cje ma ją ce cha rak ter mel dun ków sy tu acyj nych.
W aktach tych za cho wał się tekst de kla ra cji człon ków Od dzia łu Gdań skie go ZLP
z 21 sierp nia 1980 r., któ rej in spi ra to rem był Lech Bąd kow ski4 1.

Po pod pi sa niu po ro zu mień sierp nio wych i za le ga li zo wa niu dzia łal no ści no we go
związ ku (w li sto pa dzie 1980 r.) Wy dział IIIA KW MO w Gdań sku za ło żył SO krypt.
„Klan”, ma ją cą na ce lu ope ra cyj ną ochro nę dzia łal no ści NSZZ „So li dar ność”42.

In ne za cho wa ne ma te ria ły

Oprócz wy żej przed sta wio nych zbio rów do ku men tów uzu peł nie niu na szej wie dzy
o Le chu Bąd kow skim oraz dzia ła niach i opi niach o nim SB mo że słu żyć wie le roz pro -
szo nych wzmia nek.

W SO krypt. „Je sień -70”, pro wa dzo nej przez Wy dział III KW MO w Gdań sku
w związ ku z re wol tą gru dnio wą w 1970 r., znaj du je się dzie więć no ta tek spo rzą dzo nych
z eks plo ata cji PP i PT w miesz ka niu Bąd kow skie go43, a tak że in te re su ją cy do ku ment
za ty tu ło wa ny „Wy kaz osób prze wi dzia nych przez Gru pę IV Wydz[ia łu] III do roz mów
pro fi lak tycz nych w wy pad ku pod ję cia wro giej dzia łal no ści po li tycz nej”. Wy kaz no si
da tę 11 grud nia 1970 r., a więc po wstał za nim do szło do roz ru chów na uli cach Trój -
miasta44.

Bar dzo du żo wzmia nek o dzia łal no ści Bąd kow skie go znaj du je się w róż nych spra -
woz da niach i ana li zach opra co wy wa nych przede wszyst kim w Wy dzia le III KW MO
w Gdań sku, gdyż śro do wi sko sku pio ne wo kół nie go sta no wi ło do 1976 r. naj po waż niej -
szą gru pę o cha rak te rze opo zy cyj no -dy sy denc kim w wo je wódz twie gdań skim. Na przy -
kład moż na tu taj wy mie nić Plan ope ra cyj ne go za bez pie cze nia kam pa nii przed wy bor czej
do Sej mu PRL z 12 lu te go 1972 r., któ ry w punk cie szó stym prze wi dy wał: „Szcze gól nej
ob ser wa cji pod da ne zo sta ną oso by i gru py ze śro do wisk ope ra cyj nie kon tro lo wa nych,
a mia no wi cie: – śro do wisk gdań skich li te ra tów, a szcze gól nie gru pa opo zy cyj na
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39 Sta ni sław Za łu ski (ur. 1925), dzien ni karz, pro za ik. Au tor utwo rów dla mło dzie ży i wi do wisk te -
le wi zyj nych. Za re je stro wa ny w 1979 r. przez Wy dział III KW MO w Gdań sku ja ko TW ps. „An to ni”,
zdję ty z ewi den cji w 1988 r. z po wo du nie chę ci do współ pra cy. Zob. AIPN Gd, Kar ta Mkr -2 z Kar to te -
ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. S. Za łu skie go; S. Cenc kie wicz, Ope ra cja „Ar ka”, czy li
Służ ba Bez pie czeń stwa w wal ce z Ru chem Mło dej Pol ski w la tach 1979–1988 [w:] idem, Ocza mi bez pie -
ki. Szki ce i ma te ria ły z dzie jów apa ra tu bez pie czeń stwa PRL, Ło mian ki 2012, s. 387–388.

40 Pa weł Mi kłasz (ur. 1946), dzia łacz ROPCiO i RMP. Współ twór ca Wy daw nic twa im. Kon sty tu -
cji 3 Ma ja oraz wy daw nic twa „Myśl”. W la tach 1971–1989 za re je stro wa ny przez De par ta ment III MSW
ja ko TW ps. „Jan Le wan dow ski”, „Sta ni sław Wy soc ki”, „Ry bak”, „Za niew ski”; re ali zo wał wie le kom -
bi na cji ope ra cyj nych SB. Zob. S. Cenc kie wicz, Śla da mi bez pie ki i par tii. Stu dia. Źró dła. Pu bli cy sty ka,
Ło mian ki 2009, s. 385–390.

41 AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 295.
42 AIPN Gd, 003/166, t. 1–28, Spra wa obiek to wa krypt. „Klan”.
43 AIPN Gd, 003/14, t. 62, No tat ka służ bo wa, 7 I 1971 r., k. 25–29; ibi dem, No tat ka służ bo -

wa, 9 I 1971 r., k. 30–32; ibi dem, Skrót in for ma cji, 10 I 1971 r., k. 33–37; ibi dem, Skrót in for ma -
cji, 12 I 1971 r., k. 38–40; ibi dem, Skrót in for ma cji, 18 I 1971 r., k. 46–49; ibi dem, Skrót
in for ma cji, 19 I 1971 r., k. 50–54; ibi dem, Skrót in for ma cji, 20 I 1971 r., k. 55–57; ibi dem, Skrót (nr 2)
in for ma cji, 25 I 1971 r., k. 59–60; ibi dem, Skrót in for ma cji, 25 I 1971 r., k. 61–62.

44 AIPN Gd, 003/14, t. 4, k. 46–49.



Bądkowskie go zna na z za an ga żo wa nia an ty par tyj ne go”45. Ja ko cie ka wost kę moż na po -
dać, że w in for ma cjach nt. ak tu al nych wy da rzeń na od cin ku Ko ścio ła rzym sko ka to lic -
kie go w wo je wódz twie gdań skim z 19 oraz 24 wrze śnia 1970 r., któ re Wy dział IV KW
MO w Gdań sku prze ka zał Wy dzia ło wi ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Gdań sku,
za war ta jest wzmian ka o za mia rze pi sa nia przez Le cha Bąd kow skie go po wie ści hi sto -
rycz nej i proś bie pi sa rza do bi sku pów pel pliń skie go i gdań skie go o zgo dę na wstęp do ko -
ścio łów, ku rii, klasz to rów i ko ściel nych ar chi wów46.

Wkrót ce po śmier ci Bąd kow skie go uka za ło się bez de bi to we wy da nie „Prze glą du
Politycz ne go” po świę co ne je go pa mię ci. SB zdo by ła i zar chi wi zo wa ła eg zem plarz te go
pisma47.

*  *  *

Znisz cze nie ma te ria łów ar chi wal nych spra wy krypt. „In spi ra tor” po zo sta wić mu si już
na za wsze uczu cie nie do sy tu. Jed nak że za cho wa ło się wy star cza ją co wie le do ku men tów,
aby w znacz nym stop niu od two rzyć prze bieg za in te re so wa nia SB Le chem Bąd kow skim.
Jed no cze śnie przy czy nia ją się one do po sze rze nia wie dzy o ży ciu i dzia łal no ści tej nie -
zwy kle barw nej po sta ci. Nie wie le za cho wa ło się ma te ria łów na jej te mat z lat pięć dzie -
sią tych i po cząt ku lat sześć dzie sią tych, do brze udo ku men to wa ne są na to miast la ta
1968–1976. Póź niej po now nie po ja wia się istot na lu ka, któ ra wy ni ka po czę ści ze spad ku
za in te re so wa nia SB Le chem Bąd kow skim w tym cza sie. Wzra sta ono w la tach 1980–1981,
co au to ma tycz nie prze kła da się na ob fi tość źró deł, i koń czy się wraz z wpro wa dze niem
sta nu wo jen ne go. Wkrót ce po tem po stę pu ją ca cho ro ba znacz nie ogra ni czy ła ak tyw ność
pi sa rza.

Przed sta wio ny po wy żej opis sta nu za cho wa nych ma te ria łów na te mat Le cha Bąd -
kow skie go nie ro ści so bie pra wa do kom plet no ści. Sta no wi jed nak swo isty prze wod nik
po ar chi wa liach do ty czą cych gdań skie go li te ra ta, znaj du ją cych się obec nie w za so bie
IPN, i punkt wyj ścia do dal szych sa mo dziel nych po szu ki wań przez ba da czy za in te re so -
wa nych tą te ma ty ką. Moż li we jest od na le zie nie nie zna nych obec nie do ku men tów za rów -
no w wy ni ku dro bia zgo wej kwe ren dy i żmud nych po szu ki wań, jak i w spo sób
przy pad ko wy.

Uzu peł nie niem ni niej sze go ar ty ku łu jest wy bór do ku men tów uka zu ją cy cha rak ter i za -
kres dzia łań ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL wo bec Bąd kow skie go. W cza -
sie edy cji po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter punk cyj ne, sta ra no się jed nak za cho wać
ory gi nal ną, cha rak te ry stycz ną dla epo ki i ma te ria łów „bez pie ki” skład nię. Uzu peł nie nia
w tek ście po cho dzą ce od edy to ra po da no w na wia sach kwa dra to wych. Wszel kie wy róż -
nie nia w tek ście zo sta ły za zna czo ne czcion ką po gru bio ną. Oso by wy stę pu ją ce w do ku -
men tach, tam gdzie by ło to moż li we, opa trzo no krót ki mi not ka mi bio gra ficz ny mi.
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45 AIPN Gd, 0046/79, t. 5, k. 15–25.
46 AIPN Gd, 299/34, k. 189–195.
47 AIPN Gd, 0046/792, t. 17, „Prze gląd Po li tycz ny”, nu mer spe cjal ny po świę co ny L. Bąd kow skie -

mu, czer wiec 1984 r.



TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

B.d., b.m. – Wy ciąg z Po sta no wie nia o wszczę ciu wstęp no -agen tu ral ne go roz pra co wa nia
prowa dzo ne go przez Wy dział V WUBP w Gdań sku

Wy ciąg 
z Po sta no wie nia o wszczę ciu wstęp no -agen tu ral ne go roz pra co wa nia

Ja, z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu V WUBP w Gdań sku, po sta no wi łem za ło żyć
wstęp ne agen tu ral ne roz pra co wa nie na gru pę dzien ni ka rzy po dej rza nych o pro wa dze nie
wro giej dzia łal no ści wśród re ak cyj nych ele men tów ka szub skich i po mor skich, ba zu jąc
na se pa ra ty zmie ka szub sko -po mor skim.

Krót kie stresz cze nie ma te ria łów

W okre sie oku pa cji po wsta ła na te re nie An glii gru pa lu dzi, do któ rej na le żał Bąd kow -
ski Lech, ja ko współ or ga ni za tor tej gru py. Gru pa ta zaj mo wa ła się za rów no w cza sie oku -
pa cji, jak i po wy zwo le niu re gio na li zmem Ka szub i Po mo rza. W 1945 r. Bąd kow ski Lech,
obec ny re dak tor dzia łu go spo dar czo -mor skie go w „Dzien ni ku Bał tyc kim”, wy da je
w Lon dy nie bro szu rę pt. Po mor ska Myśl Po li tycz na. W bro szu rze tej pod kre śla się re -
gio na lizm Ka szub i Po mo rza i na wią zu je do Ru chu Mło do ka szub skie go, któ ry prze po jo -
ny był se pa ra ty zmem.

W 1946 r. Bąd kow ski Lech wra ca do Pol ski ja ko zde mo bi li zo wa ny ppor. Ma ry nar ki
Wo jen nej. Po przy jeź dzie do Pol ski otrzy mu je pra cę w re dak cji „Dzien ni ka Bał tyc kie go”.

W 1947 r. jest współ pra cow ni kiem nie ofi cjal nym ga ze ty wy da wa neja w Wej he ro wie
przez Ri cher ta Bru no na1 pod na zwą „Zrzesz Ka szub ska”. Ga ze ta ta wy cho dzi ła w la tach
1946–1947. Re da go wa na by ła w ję zy ku ka szub skim. Ga ze tę tę m.in. fi nan so wa ła Po lo -
nia ame ry kań ska. Do li kwi da cji tej ga ze ty, jak się wy ra ził Bąd kow ski, przy czy nił się
Richert Bru non, któ ry w ja skra wej for mie pro pa go wałb se pa ra tyzm ka szub ski.

Pod ko niec 1948 r. lub na po cząt ku 1949 r. w miesz ka niu Bąd kow skie go w Gdy ni
od by ło się spo tka nie, na któ rym by li: kon sul an giel ski2, Bąd kow ski Lech, dr Bu kow ski
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a W ory gi na le: wy da nej.
b W ory gi na le: pu bli ko wał.
1 Bru non Ri chert (ur. 1921), dzia łacz ka szub ski, dzien ni karz, na uczy ciel. W cza sie oku pa cji nie miec -

kiej czło nek łódz kiej cho rą gwi Sza rych Sze re gów, po woj nie w kon spi ra cyj nych struk tu rach SN
(do 1947), póź niej zwią za ny z PAX. W la tach 1949–1950 był re je stro wa ny przez MUBP w Gdy ni ja ko
in for ma tor ps. „C -5”, w okre sie 1954–1956 przez Wy dział III De par ta men tu XI/III MBP/KdsBP ja ko in -
for ma tor ps. „Woj ciech Kos”, a w la tach 1964–1967 przez Re fe rat ds. SB KP MO w Zło to wie ja ko TW
ps. „Woj ciech Su dom ski”. Zob. AIPN, 00945/489, Mi kro film akt TW ps. „C -5”, „Woj ciech Kos”; AIPN
Sz, 00123/3028, Mi kro film akt TW ps. „Woj ciech Su dom ski”.

2 Cla ren ce Nor bu ry Ezard (1896–1986), dy plo ma ta bry tyj ski. W la tach 1946–1949 kon sul ge ne ral -
ny w Gdań sku.



An drzej3 – zna ny ka szu bo log, au tor książ ki pt. Re gio na lizm ka szub ski, współ pra cow nik
„Dzien ni ka Bał tyc kie go”, Kra ak Piotr4 – na czel ny re dak tor „Dzien ni ka Bał tyc kie go”,
Woj ciech Jan kow ski5 – by ły pra cow nik „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, oraz by ły stu dent
W[yż szej] S[zko ły] H[an dlu] M[or skie go w So po cie], usu nię ty z tej re dak cji i WSHM
za współ pra cę z mi sją han dlo wą pań stwa ka pi ta li stycz ne go.

Treść roz mo wy z te go spo tka nia nie jest zna na. Na te mat te go spo tka nia – przed je go
od by ciem się – Bąd kow ski po wie dział, iż bę dzie to cie ka we spo tka nie z dys ku sją na te -
ma ty te re no we.

Dru gie zna ne nam spo tka nie kon su la an giel skie go oraz to wa rzy szą ce go mu mło de go
pra cow ni ka kon su la tu (na zwi sko nie zna ne) z Bąd kow skim Le chem i Gu zio łek Ce cy lią
od by ło się w 1949 r. na kon cer cie Fil har mo nii Bał tyc kiej w au li gim na zjum w So po cie.
Na spo tka niu tym ww. czu li się skrę po wa ni i roz mo wy to czy ły się na ogół na te ma ty [do -
ty czą ce] mu zy ki. Mło dy pra cow nik kon su la tu, An glik, na ogół gło su nie za bie rał.

W cza sie pro wa dzo nych roz mów z KP „Mo skit” na te ma ty ka szub skie mó wiłc ond,
iż po trzeb ni nam są mło dzi in te li gen ci z Po mo rza. Znacz ną ilość miej sca w cza sie pro -
wa dzo nych roz mów przez Bąd kow skie go z KP „Mo skit” po świę cał on za po zna niu go
z re gio na li zmem ka szub skim. Pod kre ślał czę sto w roz mo wie, że te raz, kie dy pra wie całe
Po mo rze jest w gra ni cach Pol ski, trze ba kon ty nu ować pra cę nad ka szubsz czy zną
na miej scu i w za hu ka nych, bo jaź li wych przez cią głe po ni ża nie Ka szu bach wzbu dzić
ich du mę i war tość. Wła śnie do tej po ry nad przy wró ce niem war to ści Ka szu bów ja ko
gru py re gio nal nej po trzeb ni są mło dzi in te li gen ci wy wo dzą cy się lub miesz ka ją cy od lat
na Wy brze żu.

Na po cząt ku ma ja 1952 r. Bąd kow ski Lech pod czas dys ku sji z KP „Mo skit” na te ma -
ty ha ftu ka szub skie go po wie dział do nie go, iż na resz cie za czy na ro zu mieć za gad nie nie
ka szubsz czy zny – to dla cie bie bar dzo do brze, bo je śli do nas nie przy stą pisz, to w naj -
bliż szym ro ku zli kwi du je my cię. W lip cu 1952 r. w cza sie roz mo wy pro wa dzo nej przez
Bąd kow skie go z KP „Mo skit”, któ ry na wią zał do roz mo wy prze pro wa dzo nej w ma -
ju 1952 r., py ta jąc Bąd kow skie go, czy on mó wił se rio o je go li kwi da cji – Bąd kow ski
na to od po wie dział, że jak KP „Mo skit” nie przy stą pi do ich obo zu, to zo sta nie wy koń -
czo ny. [KP] „Mo skit” za py tał i co w tej chwi li za mier za cie. Bąd kow ski od po wie dział,
że za po wiedź zo sta nie wy ko na na.
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c W ory gi na le da lej miej sce wy krop ko wa ne.
d Z kon tek stu wy ni ka, że cho dzi tu taj o Le cha Bąd kow skie go.
3 An drzej Bu kow ski (1911–1997), po lo ni sta, hi sto ryk li te ra tu ry, re dak tor, pu bli cy sta, ba dacz ru chu

ka szub skie go. Wy kła dow ca i rek tor Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Gdań sku (1956–1962), je den z ini -
cja to rów dzia łań na rzecz po wsta nia Uni wer sy te tu Gdań skie go i je go póź niej szy wy kła dow ca; czło nek
PZPR.

4 Piotr Kra ak (ur. 1912), dzien ni karz. W la tach 1945–1947 re dak tor na czel ny „Gło su Na ro du” – or -
ga nu Mi ni ster stwa In for ma cji i Pro pa gan dy w Czę sto cho wie, w la tach 1950–1956 re dak tor na czel ny
„Dzien ni ka Bał tyc kie go”, na stęp nie re dak tor pism „Ster” i „Ty go dnik Mor ski”; czło nek PZPR; w 1968 r.
wy emi gro wał do Izra ela. W la tach 1951–1955 był re je stro wa ny przez MUBP w Gdy ni ja ko dys po nent
LK krypt. „Kra kus”, na stęp nie w la tach 1968–1969 in wi gi lo wa ny przez Wy dział II KW MO w Gdań sku
w ra mach KE krypt. „Re dak tor”. Zob. AIPN Gd, Kar ty E -04 oraz E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej
b. SB WUSW w Gdań sku dot. P. Kra aka.

5 Woj ciech Jan kow ski (1927–2010), dzien ni karz. Ope ra tor fil mo wy zwią za ny z OTV w Gdań sku,
au tor wie lu fil mów do ku men tal nych, m.in. „Strajk”, „Gru dnio we ta śmy”, „Le gen da o Jan ku Wi śniew -
skim”.



Sło wo „nasz obóz” wy po wie dzia ne przez Bąd kow skie go od no si się do lu dzi zaj mu -
ją cych się za gad nie niem ka szub skim.

Do bli skich kon tak tów Bąd kow skie go na le ży Ri chert Bru non (ukry wa się lub praw -
do po dob nie uciekł za gra ni cę), by ły wy daw ca ga ze ty re gio nal nej „Zrzesz Ka szub ska”.

Z do nie sie nia inf. ps. „Wi śniew ski” wy ni ka, iż przed wo jen ni dzia ła cze Ru chu Mło -
do ka szub skie go utrzy mu ją ze so bą po wy zwo le niu ży wy kon takt. Inf. ps. „Wi śniew ski”
w do nie sie niu z dnia 29 I 1951 r. wy mie nia i krót ko cha rak te ry zu je dzia ła czy te go ru chu
ja ko przed sta wi cie li se pa ra ty zmu ka szub skie go. Sze reg tych dzia ła czy by ło po wią za nych
w okre sie mię dzy wo jen nym ze Stron nic twem Na ro do wym, a w okre sie oku pa cji z „Gry -
fem Po mor skim”. Ak tyw Ru chu Mło do ka szub skie go to prze waż nie in te li gen cja i miesz -
czań stwo ka szub skie oraz sze reg księ ży z te go te re nu. W do nie sie niu inf. ps.
„Wi śniew ski” prze cho dzą dwa na zwi ska, o któ rych po da je KPe „Mo skit”, mia no wi -
cie – Ri chert Bru non i dr Bu kow ski An drzej, ja ko za go rza li se pa ra ty ści ka szub scy bio rą -
cy ak tyw ny udział w Ru chu Mło do ka szub skim.

Z te go wy ni ka, iż gru pa, do któ rej na le ży Bąd kow ski, jest po wią za na z Ru chem Mło -
do ka szub skim i je go ak ty wi sta mi, któ rzy mo gą być wy ko rzy sty wa ni za rów no przez ro -
dzi mą re ak cję (emi gra cja), jak też ob cy wy wiad do wro giej ro bo ty skie ro wa nej
p[rze ciw]ko Pol sce Lu do wej na ba zie se pa ra ty zmu ka szub skie go.

Odb. 2 egz.
W.M.

Źró dło: AIPN Gd, 0027/886, t. 2, k. 80–82, ory gi nał, mps.
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e W ory gi na le: kpt.



Nr 2

1958 ma rzec 25, Gdańsk – No tat ka służ bo wa star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia -
łu III KW MO w Gdań sku kpt. Edwar da Pie tra sa do ty czą ca sy tu acji w re dak cji ty go dni -
ka „Kaszëbë”

Gdańsk, dnia 25 mar ca 1958 r.
Ści śle taj ne
Egz. nr …

No tat ka służ bo wa

W dniu 22 III 1958 r., bę dąc wspól nie z z[astęp]cą na czel ni ka Wy dzia łu III kpt. [Alek -
san drem] Świer czyń skim1 u na czel ni ka Woj[ewódz kie go] Urzę du Kon tro li Pra sy, Pu bli -
ka cji i Wi do wisk tow. [Ka zi mie rza] Ro sa dziń skie go2 w spra wach służ bo wych,
po in for mo wał nas do dat ko wo o sy tu acji ist nie ją cej w ko lek ty wie re dak cyj nym ty go dni -
ka „Kaszëbë”, w któ rym aniek tó rzy z re dak to rów co raz czę ściej usi łu ją prze for so wać swe
ar ty ku ły, po sia da ją ce wy raź nie cha rak ter se pa ra ty stycz no -na cjo na li stycz nya. Treść tych
ar ty ku łów za wo alo wa na jest nie jed no krot nie ma ło mó wią cy mi, dość nie win ny mi ty tu ła -
mi, w któ rych pod przy kryw ką spraw ma ją cych wy ka zać i pod trzy maćb kul tu rę bądź też
zwy cza je lu du ka szub skie go wci ska się pro ble my po li tycz ne mo gą ce spo wo do wać du że
szko dy na tym od cin ku. Przy kła dem te go jest cho ciaż by ar ty kuł Iza bel li Tro ja now skiej
pt. Ko mu prze szka dza re gio na lizm, w któ rym prze bi ja dość wy raź nie ce cha se pa ra ty zmu
i na cjo na li zmu ka szub skie go „dys kry mi no wa ne go” przez nie któ rych na szych dzia ła czy
po li tycz nych. Ar ty kuł ten ule gnie praw do po dob nie kon fi ska cie bądź też wy cię ciu nie -
któ rych je go czę ści. Fo to ko pia je go jest w na szym po sia da niu. W dal szej roz mo wie na te
te ma ty tow. Ro sa dziń ski pro sił, by zwró cić uwa gę na po zo sta ły ko lek tyw re dak cyj ny
tegoż pi sma, m.in. na ob. [Ta de usza] Bol du ana3, re dak to ra na czel ne go, oraz ob.
cBądkowskiego Le cha – bę dą ce go głów nym in spi ra to rem tej ca łej po li ty ki w tym że śro -
do wi skuc. Nad mie nił nam rów nież, iż oso by te w ostat nim okre sie usi łu ją ro bić ja kąś
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a–a Za zna czo no od ręcz ną pio no wą li nią na mar gi ne sie.
b W ory gi na le: po trzy mać.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
1 Alek san der Świer czyń ski (ur. 1928), ppłk MO; 1949–1950 mł. re fe rent Wy dzia łu V WUBP w Ka -

to wi cach, 1950–1951 re fe rent Wy dzia łu V WUBP w Ka to wi cach, 1951 r. st. re fe rent Wy dzia łu V WUBP
w Ka to wi cach, 1951–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1953 kie row nik sek cji Wy dzia łu IV WUBP w Ka -
to wi cach, 1953–1955 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP/WUdsBP w Ka to wi cach, 1955–1956 kie -
row nik Ka te dry Przed mio tów Ope ra cyj nych Ośrod ka Szko le nio we go BP w Gdań sku, 1957–1962
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1962–1982 na czel nik Wy dzia łu IV KW MO
w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2148, t. 1–3, Ak ta oso bo we.

2 Sze rzej o gdań skiej cen zu rze kie ro wa nej przez Ka zi mie rza Ro sa dziń skie go zob. B. Go gol, Fa bry -
ka fał szy wych tek stów. Z dzia łal no ści Wo je wódz kie go Urzę du Kon tro li Pra sy, Pu bli ka cji i Wi do wisk
w Gdań sku w la tach 1945–1958, War sza wa 2001.

3 Ta de usz Bol du an (1930–2005), dzien ni karz, pu bli cy sta, dzia łacz ka szub ski. Współ twór ca
i wielolet ni dzia łacz Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, re dak tor na czel ny dwu ty go dni ka „Kaszëbë”
(1957–1961), na stęp nie zwią za ny z cza so pi sma mi „Li te ry” i „Czas”; czło nek PZPR.



nagon kę na ob. [Je rze go] Kie drow skie go4 – człon ka par tii wcho dzą ce go rów nież w skład
ko lek ty wu re dak cyj ne go ty go dni ka „Kaszëbë”. W[edłu]g opi nii tow. Ro sa dziń skie go tow.
Kie drow ski jest je dy nym czło wie kiem, na któ rym w chwi li obec nej moż na po le gać, i ja -
ko sta ry pra cow nik WUKPPiW, bę dą cy szcze gól nie wy czu lo ny na te spra wy, jest im nie -
wy god ny i chcą go się po zbyć. O po wyż szym jest już po in for mo wa ny za in te re so wa ny
pra cow nik KW PZPR w Gdań sku, mi mo to – i wy da je się słusz nie – aby spra wy te w dal -
szym cią gu mieć na uwa dze, by w po rę sy gna li zo wać K[omi te to wi] W[oje wódz kie mu
PZPR] o dal szych ewen tu al nych po su nię ciach na tym od cin ku.

Po nad to w dniu 25 mar ca br. tow. Ro sa dziń ski po in for mo wał mnie, że ob. Bąd kow -
ski Lech – od gry wa ją cy głów ną ro lę w ko lek ty wie re dak cyj nym ty go dni ka
„Kaszëbë” – usi łu je bądź też czy ni już przy go to wa nia do prze kształ ce nia ty go dni ka
„Uwa ga” (pi smo stu denc kie) w ty go dnik li te rac ko -po li tycz ny, ma ją cy rze ko mo re pre -
zen to wać to śro do wi sko na na szym te re nie. Zre ali zo wa nie te go – w[edłu]g opi nii tow.
Ro sa dziń skie go – po gor szy ło by sy tu ację na od cin ku stu denc kim, któ re w chwi li obec nej
kon cen tru je się wo kół swe go pi sma po sia da ją ce go już bądź co bądź skry sta li zo wa ną li -
nię po li tycz ną i co raz bar dziej wpro wa dza ją cą ją w ży cie. W prze ciw nym wy pad ku ob.
Lech Bąd kow ski – zna ny ze swej dzia łal no ści na do tych cza so wym od cin ku oraz w opar -
ciu o nie któ re ele men ty zna ne już z te goż śro do wi ska – spo wo do wać mo że dal sze trud -
no ści na tu ry po li tycz nej na na szym te re nie. Nad mie nia się, iż ob. Bąd kow ski wcho dzi
obec nie w skład rad nych Pre zy dium W[oje wódz kiej] R[ady] N[aro do wej] w Gdań sku.

St[ar szy] ofi cer ope rac[yj ny] Wy dzia łu III
(–) E[dward] Pie tras5, kpt.d

Wy ko na no w 2 egz. H.W.
Egz. nr 1 – Na czel nik Wydz[ia łu] III
Egz. nr 2 – aa

Źró dło: AIPN, 0296/164, t. 3, k. 7–8, ory gi nał, mps.
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d Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
4 Je rzy Kie drow ski (ur. 1934), dzia łacz ka szub ski. W la tach 1971–1976 pre zes Zrze sze nia Ka szub -

sko -Po mor skie go, dy rek tor Wo je wódz kie go Ośrod ka Kul tu ry w Gdań sku; czło nek PZPR.
5 Edward Pie tras (ur. 1924), kpt. MO; 1945–1946 war tow nik PUBP w So po cie, 1946–1947 mł. re -

fe rent PUBP w So po cie, 1947–1950 re fe rent PUBP w So po cie, 1950–1951 st. re fe rent PUBP w Prusz -
czu Gdań skim, 1951–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1953 za stęp ca sze fa PUBP w Lę bor ku, 1953–1954
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu XI WUBP w Gdań sku, 1954–1955 kie row nik sek cji Wy dzia łu III WUBP
w Gdań sku, 1955 r. st. re fe rent Wy dzia łu III WUdsBP w Gdań sku, 1955–1956 kie row nik sek cji Wy dzia -
łu III WUdsBP w Gdań sku, 1956–1959 st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku,
1959–1962 kie row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1962–1970 kie row nik gru py Wy dzia -
łu IV KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/1589, Ak ta oso bo we.



Nr 3

1968 kwie cień 12, Gdańsk – Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku ppłk.
Ja na Ku ja wy do In spek to ra tu De par ta men tu III MSW w War sza wie in for mu ją cy o za ło -
że niu spra wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra to rzy” do ty czą cej gru py pi sa rzy z Od dzia łu
Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol skich

Gdańsk, dnia a12 IVa 1968 r.
Taj neb

Egz. nr a1ac

In spek to rat De par ta men tu III
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

w War sza wie

Mel du nekd

Za wia da miam, że w dniu 10 kwiet nia br. za ło żo no spra wę ope ra cyj ną krypt. „In spi -
ra to rzy”, nr rej. 8590, na gru pę li te ra tów – człon ków Od dzia łu Gdań skie go ZLP:

1. Bąd kow ski Lech Mie czy sław, s. Ka zi mie rza i Zo fii Fau st man, ur. 24 I 1920 r. w To -
ru niu, oby wa tel stwo i na ro do wość pol skie, bez par tyj ny, po cho dze nie społ[ecz ne] – int[eli -
gen cja] pra cu ją ca, wy kształ ce nie – wyż sze, bez sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka ły]
Gdańsk, ul. […].

2. Ostrow ska Ró ża, c. Wik to ra i Ja dwi gi Wo kul skiej, ur. 1 IX 1926 r. w Wil nie
(ZSRR), na ro do wość ży dow ska, oby wa tel stwo pol skie, bez par tyj na, po cho dze nie
społ[ecz ne] – int[eli gen cja] pra cu ją ca, wy kształ ce nie – śred nie, za trud nio na w Te atrze
Wy brze że w Gdań sku na sta no wi sku kie row ni ka li te rac kie go, zam[iesz ka ła] Gdańsk -
-Wrzeszcz, ul. […].

3. Fe ni kow ski Fran ci szek Jan, s. Ma ria na i Zo fii Mal kow skiej, ur. 15 V 1922 r. w Po -
zna niu, oby wa tel stwo i na ro do wość pol skie, wy kształ ce nie – wyż sze, bez par tyj ny, ren -
ci sta, zam[iesz ka ły] Gdy nia, ul. […].

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka, że w ostat nim okre sie wy mie nie ni zaj mu ją sta no -
wi sko opo zy cyj ne w sto sun ku do po li ty ki par tii w dzie dzi nie kul tu ry. Na ofi cjal nym ze -
bra niu li te ra tów w Gdań sku wy ka zy wa li oni so li dar ność wo bec dzia łal no ści wro gich
ele men tów po śród li te ra tów war szaw skich oraz po par li wy stą pie nia stu denc kie.

Pod in spi ra cją Bąd kow skie go gru pa ta opra co wa ła oświad cze nie, w któ rym zo sta ły
za war te po wyż sze po glą dy. Treść te go oświad cze nia by ła kol por to wa na w śro do wi sku
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Obok pre zen ta o tre ści: In spek to rat De par ta men tu III MSW. Wpły nę ło dn. 13 IV 1968 r. Nr 0501,

zał. … Da tę i nu mer wpi sa no od ręcz nie.
c Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]

Gdań skie go L.dz. BD -01388/68. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.
d Na le wym mar gi ne sie od ręcz ny do pi sek: Tow. [na zwi sko nie czy tel ne]. Pro szę po in for mo wać

wydz[ia ły] IV i IV [sic!] 13 IV 1968 r. Obok nie czy tel na pa ra fa.



gdań skich li te ra tów, a po szcze gól ne eg zem pla rze wy sła no do Za rzą du Głów ne go i Za -
rzą du Od dzia łu War szaw skie go ZLP.

Wy mie nie ni zor ga ni zo wa li sze reg ze brań w miesz ka niach pry wat nych, w cza sie któ -
rych oma wia no tak ty kę dal sze go po stę po wa nia. Na ze bra niach tych zaj mo wa li oni sta -
no wi sko an ty par tyj ne, wy ra ża jąc się ob raź li wie o przy wód cach PZPR. Po wyż sza gru pa
wy wie ra de mo ra li zu ją cy wpływ na po zo sta łych li te ra tów i swo je oto cze nie. Lech Bąd -
kow ski uwa ża sie bie za du cho we go przy wód cę opo zy cji w śro do wi skach kul tu ral nych
Wy brze ża. W swym dzia ła niu Bąd kow ski, Ostrow ska i Fe ni kow ski dą żą do pod po rząd -
ko wa nia so bie osób z róż nych śro do wisk w ce lu prze ciw sta wie nia się w spo sób czyn ny
po li ty ce par tii i rzą du na od cin ku kul tu ral nym.

O wy ni kach roz pra co wa nia bę dzie my po wia da miać w od dziel nych mel dun kach.

Na czel nik Wy dzia łu III
ppłk Jan Ku ja wae

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Oprac. J.M. z B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 258–259, ory gi nał, mps.
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e Po wy żej nie czy tel ny pod pis.



Nr 4

1969 sty czeń 9, Gdańsk – Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku
mjr. Wła dy sła wa Skwa ry do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW
w War sza wie płk. Zyg mun ta Bie lec kie go z in for ma cją o prze bie gu wy bo rów de le ga tów
Od dzia łu Gdań skie go ZLP na Kra jo wy Zjazd ZLP w Byd gosz czy

Gdańsk, dnia a9 stycz niaa 1969 r.b

Taj ne
cEgz. nr a1a

Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu III

Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
w War sza wie

(płk Z[yg munt] Bie lec ki1)

W związ ku z pi smem wa szym z dnia 27 XI 1968 r., L.dz. OE–IV–04027/68, do ty -
czą cym wy bo rów w Od dzia le Gdań skim ZLP in for mu ję, że w dniu 4 stycz nia br. do ko -
na ne zo sta ły wy bo ry de le ga tów na Kra jo wy Zjazd ZLP w Byd gosz czy. W wy ni ku
prze pro wa dzo ne go gło so wa nia śro do wi sko li te rac kie Wy brze ża bę dzie na zjeź dzie re pre -
zen to wa ne przez: Sta ni sła wę Fle sza ro wą -Mu skat2, Mi cha ła Mi sior ne go3 oraz Le cha Bąd -
kow skie go.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po wy żej od ręcz ny do pi sek: OE–IV040 27/68.
c Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]

Gdań skie go L.dz. BD–0127/69. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.
1 Zyg munt Bie lec ki (ur. 1922), płk MO; 1944–1945 wy wia dow ca PUBP w Stop ni cy, 1946–1948 re fe -

rent Wy dzia łu V WUBP w Kiel cach, 1948–1951 re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu V MBP, 1951–1953
st. re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu V MBP, 1953–1954 st. re fe rent Wy dzia łu IV De par ta men tu V
MBP, 1954–1955 st. re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu III KdsBP, 1955–1956 st. re fe rent Wydzia łu IV
De par ta men tu III KdsBP, 1957–1958 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1958–1963
st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1964–1966 in spek tor Wy dzia łu IV De par ta -
men tu III MSW, 1966–1972 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1972–1974 za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW, 1974–1979 na czel nik Wy dzia łu IV De par ta men -
tu III MSW, 1979–1983 za stęp ca ko men dan ta sto łecz ne go MO ds. SB, 1983 r. za stęp ca sze fa SUSW
ds. SB, 1984–1987 szef Ze spo łu do Zwal cza nia Ter ro ry zmu De par ta men tu III MSW, 1987–1989 na czel -
nik Wy dzia łu XI De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1420, Ak ta oso bo we.

2 Sta ni sła wa Fle sza ro wa -Mu skat (1919–1989), po wie ścio pi sar ka, po et ka, pu bli cyst ka, dra ma turg.
Kie row nik li te rac ki Te atru Wy brze że (1950–1953), czło nek ko le gium re dak cyj ne go mie sięcz ni ka „Li te -
ry” (1962–1973), dwu krot ny pre zes Od dzia łu Gdań skie go ZLP (1966–1971).

3 Mi chał Mi sior ny (1933–2005), dzien ni karz, pi sarz, tłu macz, kry tyk. Pu bli ko wał w „Ty go dni ku Za -
chod nim” (1960–1965), „Gło sie Szcze ciń skim” (1965–1970), „Li te rach” (1966–1972), w la tach 1972–1990
zwią za ny z „Try bu ną Lu du” (1986–1990 kie row nik Dzia łu Kul tu ral ne go), współ pra cow nik re dak cji te -
le wi zyj ne go pro gra mu „Pe gaz”, dy rek tor De par ta men tu Pro gra mo wa nia Na czel ne go Za rzą du Ki ne ma -
to gra fii (1979–1981), re dak tor na czel ny Re dak cji Fil mo wej TVP (1983–1986); czło nek PZPR.



St[ani sła wa] Fle sza ro wa -Mu skat jest pre ze sem Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP.
Bez par tyj na. W pra cach za rzą du ak tyw nie nie an ga żu je się, po zo sta wia jąc ini cja ty wę or -
ga ni za cji par tyj nej. Jest lo jal nie usto sun ko wa na do obec nej rze czy wi sto ści, w sze re gu
wy pad kach na ze bra niach wy ka zy wa ła się ja ko oso ba od da na li nii po li tycz nej par tii. Jej
sta no wi sko w kwe stiach po li tycz nych jest jed nak uwa run ko wa ne chę cią po zo sta nia pre -
ze sem od dzia łu w na stęp nej ka den cji.

Mi chał Mi sior ny – se kre tarz Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP, czło nek PZPR. Spe -
cja li zu je się w kry ty ce te atral nej. W ostat nim okre sie wy ka zy wał du że za an ga żo wa nie
w pra cach od dzia łu, re pre zen tu jąc wła ści we sta no wi sko w sze re gu kwe stiach. Po nie waż
jed nak w okre sie po przed nim był on au to rem nie od po wie dzial nych wy po wie dzi, na le ży
przy pusz czać, iż obec nie re pre zen to wa ne po glą dy wy ni ka ją z dą że nia do zro bie nia ka -
rie ry w miej sco wej pra sie.

Mi sior ny ma po wią za nia z wro go na sta wio ny mi oso ba mi za trud nio ny mi w Te atrze
Wy brze że, a tak że przy pusz cza my, że sym pa ty zu je z kil ko ma li te ra ta mi o po glą dach re -
wi zjo ni stycz nych.

Lech Bąd kow ski – bez par tyj ny, by ły pre zes Od dzia łu Gdań skie go ZLP. Du cho wy
przy wód ca i in spi ra tor gru py opo zy cyj nej w śro do wi sku gdań skich li te ra tów, po wią za ny
z se pa ra ty sta mi ka szub ski mi. W mar cu 1968 r. ofi cjal nie po parł sta no wi sko an ty par tyj -
nej gru py li te ra tów war szaw skich oraz żą da nia wy su wa ne przez nie od po wie dzial ne ele -
men ty w śro do wi sku aka de mic kim. Za warł to [w] opra co wa nym przez sie bie oświad cze -
niu, któ re za je go na mo wą pod pi sa ło trzech in nych li te ra tów. Po wy da rze niach
mar co wych ofi cjal nie nie an ga żu je się w dzia łal no ść po li tycz ną, wy rę cza jąc się oso ba mi
mu ule gły mi.

Na zjeź dzie Bąd kow ski bę dzie za bie rał głos, po ru sza jąc pro ble my do ty czą ce spraw
so cjal nych li te ra tów oraz zwięk sze nia szans dla współ cze snej li te ra tu ry.

W związ ku z po wyż szym pro si my o zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na oso bę li te ra ta
Bąd kow skie go, któ ry mo że w po ro zu mie niu z de le ga ta mi o zbli żo nych mu po glą dach
ujem nie rzu to wać na prze bieg zjaz du oraz wy bo ry no we go Za rzą du Głów ne go ZLP.

Po za wy mie nio ny mi de le ga ta mi w zjeź dzie uczest ni czyć bę dą li te ra ci: Ró ża Ostrow -
ska – ja ko czło nek Za rzą du Głów ne go ZLP, oraz Sta ni sław Gosz czur ny4.

Ró ża Ostrow ska jest w bar dzo bli skich sto sun kach to wa rzy skich z Bąd kow skim
i repre zen tu je iden tycz ne po glą dy w spra wach po li tycz nych. Wska za ne jest pod da nie
Ostrow skiej sta łej ob ser wa cji ope ra cyj nej pod czas trwa nia zjaz du.

Sta ni sław Gosz czur ny był ty po wa ny przez or ga ni za cję par tyj ną na de le ga ta na zjazd,
od padł róż ni cą jed ne go gło su. W zjeź dzie bę dzie uczest ni czył w cha rak te rze ko re spon -
den ta ra dio we go lub go ścia za pro szo ne go przez Za rząd Głów ny ZLP. Gosz czur ny od sze -
re gu lat jest przez nas wy ko rzy sty wa ny. Po sia da my w sto sun ku do nie go ab so lut ne
za ufa nie. Był uczest ni kiem dwóch po przed nich zjaz dów ZLP, współ pra cu jąc z pra cow -
ni ka mi ope ra cyj ny mi za bez pie cza ją cy mi te zjaz dy.

Po da ny przez nas skład de le ga cji mo że ulec zmia nie, gdyż ak tu al nie roz pa try wa na
jest moż li wość prze pro wa dze nia pew nych po su nięć tak tycz nych. Fle sza ro wa -Mu skat
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4 Sta ni sław Gosz czur ny (1929–2003), pi sarz, dzien ni karz. W la tach 1950–1974 zwią za ny z Roz głoś -
nią Gdań ską Pol skie go Ra dia (1968–1974 re dak tor na czel ny), re dak tor „Rzecz po spo li tej” (1981–1990);
czło nek PZPR i OR MO (spo łecz ny in spek tor ru chu dro go we go).



mo że zre zy gno wać z man da tu, gdyż ja ko pre zes od dzia łu i tak ma pra wo uczest nic twa
[w zjeź dzie], na jej miej sce wszedł by wów czas Gosz czur ny.

W związ ku z wy bra niem Bąd kow skie go w cha rak te rze de le ga ta na zjazd in for mu je -
my, że li te rat ten prze szedł w gło so wa niu na sku tek błę dów po peł nio nych w trak cie ze -
bra nia przez ak tyw, któ ry bę dąc pew ny o wy ni ki, zlek ce wa żył moż li wo ści i wpły wy gru py
opo zy cyj nej li te ra tów.

Wy bo ry Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP są prze wi dzia ne do pie ro na dzień 17 lu -
te go br.

O ewen tu al nie za ist nia łych zmia nach w skła dzie gru py gdań skich de le ga tów na zjazd
ZLP oraz pro ble mach, ja kie bę dą sta wia ne przez nich na fo rum zjaz du, bę dzie my suk ce -
syw nie in for mo wa li te le fo nicz nie lub pi sem nie.

Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III
mjr mgr Wł[ady sław] Skwa rad5

Wy ko na no w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Oprac. J.M. z B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/128, t. 6, k. 141–143, ory gi nał, mps.
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d Po wy żej pod pis.
5 Wła dy sław Skwa ra (ur. 1931), ppłk MO; 1954–1955 st. re fe rent Wy dzia łu I WUBP/WUdsBP

w Gdań sku, 1955–1956 st. re fe rent Wy dzia łu IX WUdsBP w Gdań sku, 1956–1957 ofi cer tech ni ki ope -
ra cyj nej Wy dzia łu „T” KW MO w Gdań sku, 1957–1961 st. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „T”
KW MO w Gdań sku, 1961–1967 kie row nik sek cji Wy dzia łu „T” KW MO w Gdań sku, 1967–1968 kie -
row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1968–1969 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO
w Gdań sku, 1969–1972 I se kre tarz KZ PZPR KW MO w Gdań sku, 1972–1973 in spek tor In spek to ra tu
Kie row nic twa SB KW MO w Gdań sku, 1973–1977 in spek tor De par ta men tu I MSW, 1977–1984 st. in -
spek tor przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2160,
t. 1–2, Ak ta oso bo we.



Nr 5

1969 sty czeń 24, War sza wa – Do nie sie nie TW ps. „S. Po toc ki” do ty czą ce je go po by tu
w Gdań sku i sy tu acji w tam tej szym śro do wi sku li te rac kim

Źró dło: „S. Po toc ki” War sza wa, dnia 24 I 1969 r.
Przy jął: Cz[esław] Szew czyk1 Taj ne

Egz. nr …

Do nie sie nie

Mój ostat ni po byt w Gdań sku wy ko rzy sta łem w ce lu zgłę bie nia at mos fe ry w tam tej -
szym śro do wi sku li te rac kim. Usta li łem:

Wy od ręb nia się tzw. gru pa ka szub ska, do któ rej na le żą: Lech Bąd kow ski, Au gu styna

Ne cel2, [Le on] Ro[p]pel3, [Jan] Piep ka4, [Ma ria] Bo ro wik -Bo du szyń ska5, Mie czy sław
Czy chow ski6, Zbi gniew Szy mań ski7, Iza bel la Tro ja now ska, Mi chał Mi sior ny, Ma ria Ko -
wa lew ska8, Ró ża Ostrow ska.
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a W ory gi na le: Le on.
1 Cze sław Szew czyk (ur. 1933), płk MO; 1952–1953 słu chacz szko ły ofi cer skiej Kra jo we go Ośrod ka

Szko le nia BP w Gdań sku, 1953–1955 mł. re fe rent Wy dzia łu III De par ta men tu II MBP, 1955–1956 mł. re -
fe rent Wy dzia łu VII De par ta men tu IV KdsBP, 1956–1957 re fe rent/ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII De par -
ta men tu IV MSW, 1957–1960 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW, 1961–1965 st. ofi cer
ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW, 1965–1967 in spek tor In spek to ra tu/Wy dzia łu In spek cji
De par ta men tu III MSW, 1967–1972 in spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW, 1972–1977 st. in spek -
tor Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW, 1977–1979 od de le go wa ny służ bo wo do pra cy w MSZ w cha rak -
te rze szy fran ta w Przed sta wi ciel stwie PRL przy ONZ w No wym Jor ku, 1979–1982 za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu II De par ta men tu IIIA MSW, 1982–1989 na czel nik Wy dzia łu II Biu ra Stu diów SB MSW, 1990 r.
st. spe cja li sta ze spo łu eks per tów De par ta men tu Stu diów i Ana liz MSW. AIPN, 0242/2721, Ak ta oso bo we.

2 Au gu styn Ne cel (1902–1976), z za wo du ry bak, pi sarz. Au tor wie lu po wie ści, głów nie o te ma ty ce
hi sto rycz nej do ty czą cych Ka szub i Po mo rza.

3 Le on Rop pel (1912–1978), po eta, pu bli cy sta, dzia łacz ka szub ski. Współ za ło ży ciel ZKP, wy daw ca
pro zy i po ezji ka szub skiej w se rii „Bi blio tecz ka Ka szub ska”, któ ra uka zy wa ła się na kła dem Wy daw nic -
twa Mor skie go.

4 Jan Piep ka (1926–2001), po eta, dra ma to pi sarz, pro za ik, dzia łacz ka szub ski. Je go twór czość do ty -
czy ła głów nie te ma ty ki ka szub skiej.

5 Ma ria Bo ro wik -Bo du szyń ska (1910–1992), tłu macz ka, pi sar ka. Pra co wa ła w In sty tu cie Bał tyc kim,
pro wa dzi ła pra ce na uko wo -wy daw ni cze, bio gra ficz ne i do ku men ta cyj ne. W 1971 r. za re je stro wa na ja ko
fi gu rant ka kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go przez Wy dział III KW MO w Gdań sku.

6 Mie czy sław Czy chow ski (1931–1996), ma larz, ry sow nik, rzeź biarz, po eta. Ab sol went Wyż szej
Szko ły Sztuk Pla stycz nych w Gdań sku, swo je utwo ry pu bli ko wał na ła mach „Gło su Wy brze ża”, „Kon -
tra stów”, „Li ter” oraz „Rej sów” – do dat ku do „Dzien ni ka Bał tyc kie go”.

7 Zbi gniew Szy mań ski (ur. 1927), po eta. W 1940 r. de por to wa ny do Ka zach sta nu, w 1944 r. wstą pił
do Ar mii Czer wo nej, na stęp nie słu żył w Woj sku Pol skim; de biu to wał w 1950 r. na ła mach „Ty go dni ka
Po wszech ne go”. W 1964 r. za re je stro wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku ja ko TW ps. „Twór -
ca”, zdję ty z ewi den cji w 1973 r. z po wo du od mo wy współ pra cy i de kon spi ra cji, na stęp nie w la tach
1980–1981 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach SOS krypt. „Bry za”. Zob.
AIPN Gd, Kar ta E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. Z. Szy mań skie go. 

8 Ma ria Ko wa lew ska (1901–1991), pi sar ka. Two rzy ła dla dzie ci i mło dzie ży, jej utwo ry uka zy wa ły
się m.in. w po czyt nej se rii „Po czy taj mi Ma mo”.



Przy wód cą „du cho wym” gru py jest Lech Bąd kow ski, któ ry hoł du je idei ka szub skie -
go se pa ra ty zmu i pod sy ca ta kie na stro je w ło nie gru py i na ze wnątrz po przez lu dzi do nie -
go zbli żo nych bądź to re kru tu ją cych się ze śro do wi ska li te rac kie go (zor ga ni zo wa nych
w Od dzia le Gdań skim ZLP), bądź też zwią za nych z nim „wy zna nio wo”, je śli cho dzi
o po glą dy po li tycz ne i ide olo gię. Do tych ostat nich m.in. na le żą: Iza bel la Tro ja now -
ska – dzien ni kar ka „Gło su Wy brze ża”, dzia łacz ka „Zrze sze nia Ka szub skie go” […]b;
Maria Ko wa lew ska – red[ak tor] lit[era tu ry] pięk nej Wy daw nic twa Mor skie go, i [Je rzy]
Kie drow ski – kie row nik Wydz[ia łu] Kul tu ry Prez[ydium] PRN w Wej he ro wie.

L[ech] Bąd kow ski ma ja kiś wła sny plan dzia ła nia, któ ry re ali zu je oso bi ście i po przez
gru pę. Oso bi ście wy gła sza na spo tka niach swo je „ra cje” po li tycz ne i pre zen tu je się ja ko
„wal czą cy Po lak”. Tak np. we Wła dy sła wo wie za po śred nic twem Nec la przy go to wał on
„wiec z pi sa rzem” (w sierp niu lub wrze śniu), na któ rym miał wy stę po wać ja ko obroń ca
uci ska nych twór ców. W Pel pli nie po je go wy stą pie niu w tamt[ej szym] do mu kul tu ry
biblio te kar ka oświad czy ła, że „tak wy stę pu je tyl ko wróg pań stwa”. Dom Kul tu ry w Kwi -
dzy nie wręcz od mó wił spo tka nia z nim – w oba wie na stępstw po li tycz nych. L[ech] Bąd -
kow ski gło si swo je po glą dy wręcz pro wo ka cyj nie.

We dług ro ze zna nia L[ech] Bąd kow ski ży je z pie nię dzy da wa nych mu przez Nec la,
któ re go pra ce B[ąd kow ski] ob ra bia li te rac ko. Ne cel to od ręb ny roz dział. Jest to je den
z naj bo gat szych ry ba ków pry wat nych, po sia da ją cy trzy ku try mo to ro we, za pi sa ne
na człon ków ro dzi ny, ce lo wo, że by unik nąć ob cią żeń fi skal nych. Ob ser wu je się ostat nio
fo ro wa niec Nec la ja ko pi sa rza (m.in. udzie lał on wy wia du te le wi zji wę gier skiej), któ ry
w isto cie rze czy nic so bą nie przed sta wia. Cel po pu la ry za cji tej oso by i jej wy no sze nia
w opi nii pu blicz nej jest in ny. L[ech] Bąd kow ski umac nia swo ją gru pę, bez któ rej je go
po zy cja i moż li wość dzia ła nia by ły by ogra ni czo ne.

Wier na to wa rzysz ka ide olo gicz na L[echa] Bąd kow skie go – Ró ża Ostrow ska, spra -
wu ją ca funk cję kie row ni ka li te rac kie go w Te atrze Wy brze że, m.in. opra co wu je tek sty
do sprze daż nych pro gra mów te atral nych, w któ rych za wsze usi łu je prze my cać ja kąś treść.
Tak np. gdy roz po czę ła się pró ba ata ku na cen zu rę pra sy i pu bli ka cji w Pol sce, R[óża]
Ostrow ska, wy sta wia jąc na sce nie Czaj kę Cze cho wa, opra co wa ła pro gram, w któ rym
pre zen tu je rze ko mo dzie ło kla sy ka ro syj skie god – głów ną uwa gę po świę ci ła na ci sko wi
cen zu ry car skiej. Na 25-le cie PRL przy go to wa no sztu kę Port Roy al [Hen ri de] Mon ther -
lan tae9 (nb. au to ra zna ne go z ko la bo ranc twa z hi tle row ca mi), któ rej treść spro wa dza się
do bun tu prze ciw ko tłu mie niu my śli. Ma być po dob no jesz cze wy sta wio ne Przed wio śnie
S[te fa na] Że rom skie go, oczy wi ście po ada pta cji sce nicz nej. Ta ostat nia myśl mo że być
jed nak w peł ni roz szy fro wa na do pie ro po ada pta cji. Bo moż na w ta ki spo sób wy brać sce -
ny i frag men ty, że bę dą one z Przed wio śnia, ale ogól ny ich wy dźwięk – przez ze sta wie -
nie i mon taż – bę dzie wręcz wro gi. Oczy wi ście wy bie gam na przód, być mo że bę dzie to
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b Frag ment po mi nię ty ze wzglę du na ochro nę da nych wraż li wych.
c W ory gi na le: wy fo ro wy wa nie.
d W ory gi na le: ca ryj skie go.
e W ory gi na le: Mo ther lan da.
9 Hen ri de Mon ther lant (1895–1972), pi sarz i dra ma to pi sarz fran cu ski. Po upad ku Fran cji w 1940 r.

zaj mo wał dwu znacz ną po sta wę, jed nak po woj nie zo stał oczysz czo ny z za rzu tów o ko la bo ra cję z Niem -
ca mi; czło nek Aka de mii Fran cu skiej od 1960 r.



istot nie rzecz do bra, ale zna jąc R[óżę] Ostrow ską, jej za pa try wa nia i dą że nia, prze strze -
gam przed ewen tu al ny mi skut ka mi „ada pta cji”.

Nie daw no od by ło się w Od dzia le Gdań skim ZLP ze bra nie, na któ rym wy bie ra no de -
le ga tów na zjazd. Nie uda ło się prze pro wa dzić gło so wa nia jaw ne go na kan dy da tów, któ -
ry mi by li: Sta ni sła wa Fle sza ro wa -Mu skat, Lech Bąd kow ski i Mi chał Mi sior ny.
Kan dy da tu rę L[echa] B[ąd kow skie go] wy su nął Mie czy sław Czy chow ski. W wy ni ku gło -
so wa nia taj ne go po dział gło sów wy padł na stę pu ją co: Fle sza ro wa – 10, Bąd kow ski – 10,
Mi sior ny – 9. We dług słów Sła wo mi ra Sie rec kie gof10, z któ rym roz ma wia łem, za bra kło
jed ne go gło su na rzecz Fle sza ro wej, z cze go człon ko wie par tii wy cią gnę li wnio sek, iż za
Bąd kow skim gło so wał ktoś z człon ków par tii. Po dej rze wa się po etę Bo le sła wa Fa ca11.

Mie czy sław Czy chow ski – po eta, in wa li da bez rę ki, któ ry wy su nął kan dy da tu rę Bąd -
kow skie go, zna mnie od lat, gdyż przed la ty po ma ga łem mu oso bi ście ma te rial nie w trud -
nych chwi lach. Spo tka łem się z nim od dziel nie, za pro si łem go na ko la cję i pod czas
roz mo wy wy po wie dział się, że „Le szek pro sił o wy su nię cie je go kan dy da tu ry i nie wy ra -
ża nie zgo dy na gło so wa nie taj ne”.

Przy pusz czam, że Bąd kow ski li czył na czyjś głos spo śród człon ków par tii (być mo -
że uzgod nio ny wcze śniej) i nie chciał de kon spi ro wać swe go po plecz ni ka w ło nie gru py
par tyj nej. Je śli tak, to prze my ślał mą drze, bo to za wa ży ło na wy bo rze de le ga ta. Sła wo -
mir Sie rec ki (czł[onek] PZPR) zwró cił się po wy bo rach do L[echa] Bąd kow skie go z za -
py ta niem, ja ki jest je go (Bąd kow skie go) sto su nek obec ny do par tyj no -rzą do wej oce ny
wy da rzeń mar co wych? – na któ re to py ta nie Bąd kow ski nie od po wie dział. Wy ja śnił na -
to miast, o czym ze chce mó wić na zjeź dzie. A więc we dług je go słów za mie rza on je dy -
nie po ru szyć spra wy by to we li te ra tów w Pol sce.

Mie czy sław Czy chow ski po wy pi ciu kil ku kie lisz ków al ko ho lu wspo mniał o swo im
gen[era le], b[yłym] par ty zan cie GL na Ma zow szu, i o tym, że on sam, ma jąc lat 9, był
łącz ni kiem w GL. Od no szę wra że nie, że Czy chow ski jest zwią za ny z Bąd kow skim fi -
nan so wo. Jest to czło wiek zde mo ra li zo wa ny, al ko ho lik, któ ry ży je z dnia na dzień, za le -
ga jąc w dłu gach. L[ech] Bąd kow ski spra wu je nad nim „ma te rial ną opie kę”.

We dług słów Sie rec kie go ostat nio Mi chał Mi sior ny „od stę pu je Bąd kow skie go i prze -
cho dzi na stro nę my śle nia par tii”. Na to miast Czy chow ski na mo je sło wa: „Co się dzie je
z Mi sior nym, że ostat nio tak zmie nia twarz?” – od po wie dział ze śmie chem: „Cho dzi o to,
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f W ory gi na le: Swie rec kie go.
10 Sła wo mir Sie rec ki (1924–2012), pro za ik, dra ma to pi sarz, sce na rzy sta fil mo wy i te le wi zyj ny. Po -

cząt ko wo zaj mo wał się te ma ty ką ma ry ni stycz ną, był re dak to rem „Ga ze ty Mor skiej” (1946–1947), „Prze -
glą du Mor skie go” (1947–1950), re dak to rem na czel nym „Mło de go Że gla rza” (1950–1952), na stęp nie
pra co wał ja ko re dak tor w wy daw nic twach MON oraz w dzien ni kach „Głos Wy brze ża” i „Wie czór Wy -
brze ża” (kie row nik dzia łu kul tu ral ne go); czło nek PZPR.

11 An to ni Bo le sław Fac (1929–2000), po eta, pro za ik, pu bli cy sta. De biu to wał w 1956 r. na ła mach
„Kon tra stów”, współ twór ca te atru stu denc kie go „Kon tra punkt”, czło nek gru py li te rac kiej „Se le dyn”,
współ pra cow nik cza so pism: „Dzien nik Bał tyc ki”, „Głos Wy brze ża”, „Po mo rze”, „Li te ry”, „Fak ty”, „Po -
me ra nia”; czło nek PZPR (wy stą pił z par tii w 1981 r.).



że by się wci snął do te le wi zji”. Istot nie ostat nio M[ichał] Mi sior ny jest czę sto na ekra nie
TV, w pro gra mie ogól no pol skim, pro wa dząc re cen zje sztuk te atral nych.

Do da ję, że we dług słów M[ie czy sła wa] Czy chow skie go L[ech] Bąd kow ski przy jął
te raz po sta wę „na prze trwa nie” trud ne go okre su.

„S. Po toc ki”

Od bi to w 3 egz.
Druk. J.T./I.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 254–257, ory gi nał, mps.
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Nr 6

1969 lu ty 13, Gdańsk – Pi smo prze wod nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO
ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Gdań sku płk. Cze sła wa Piech ni ka do dy rek to ra De par ta -
men tu III MSW w War sza wie płk. Hen ry ka Pięt ka do wnio sku o za ło że nie pod słu chu
pokojo we go w miesz ka niu Le cha Bąd kow skie go

Gdańsk, dnia a13 lu te goa 1969 r.b

Taj ne spec[jal ne go] zna cze nia
Egz. nr a1a

Dy rek tor De par ta men tu III
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

War sza wa
c(płk H[en ryk] Pię tek)

W za łą cze niu prze sy łam wnio sek o za sto so wa nie eks plo ata cji PP w miesz ka niu fi gu -
ran ta spra wy ope ra cyj nej nr 8590, krypt. „In spi ra to rzy” – li te ra ta Le cha Bąd kow skie -
go, z proś bą o za twier dze nied.

Zał. 3 na 5 ark.
Od bi to w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 253, ory gi nał, mps.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]

Gdań skie go. L.dz. BD–0669/69. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.
c Po le wej stro nie od ręcz na ad no ta cja: Tow. Wal czyń ski, 14 II 1969 r. Obok pa ra fa.
d Po ni żej nie czy tel ny pod pis i pie cząt ka o tre ści: Za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. Służ -

by Bez pie czeń stwa w Gdań sku płk mgr Cz[esław] Piech nik.



Nr 7

1970 gru dzień 11, Gdańsk – Wy kaz osób prze wi dzia nych przez Wy dział III KW MO
w Gdań sku do roz mów pro fi lak tycz nych w związ ku z pla no wa ną pod wyż ką cen

Gdańsk, dnia 11 grud nia 1970 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

Wy kaz
osób prze wi dzia nych przez Gru pę IV Wydz[ia łu] III do roz mów pro fi lak tycz nych 

w wy pad ku uak tyw nie nia (pod ję cia) wro giej dzia łal no ści po li tycz nej

[…]b

38c. Bąd kow ski Lech, li te rat wro go usto sun ko wa ny do PRL, ak tyw ny w wy pad kach
mar co wych 1968 r.d

[…]b

Uwa ga: Ww. oso by są w na szym ope ra cyj nym za in te re so wa niu, w wy pad ku stwier -
dze nia ich za an ga żo wa nia w dzia łal no ści po li tycz nej pod ję te zo sta ną roz mo wy pro fi lak -
tycz no -ostrze gaw cze.

Kie row nik Gru py IV Wydz[ia łu] III
por. J[erzy] Mi lew skie

Wyk. w 3 egz.
Egz. 1 i 2 – kie row nic two
Egz. 3 – Gru pa IVf

gUwa gi:
(+) ozna cza oso by do roz mów pro fi lak tycz nych już te raz ([h] 4 oso by)
(–) ozna cza oso by prze wi dzia ne do pro fi lak ty ki w wy pad ku an ga żo wa nia się
(o) oso by pod da ne szcze gól nej ob ser wa cji
(?) oso by do izo la cji
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po mi nię to po zo sta łe oso by umiesz czo ne w wy ka zie. W su mie wy kaz obej mo wał 41 na zwisk, w tym

po zy cje 40 i 41 do pi sa no od ręcz nie.
c Po le wej stro nie na pi sa no od ręcz nie: ? i po pra wio no na: o.
d Da lej do pi sa no od ręcz nie ad res: Gdańsk […].
e Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
f Po ni żej od ręcz ny do pi sek: Ver te!
g–g Frag ment na pi sa ny od ręcz nie.
h Skre ślo na cy fra 5.



uczest ni cy wy pad ków mar co wych – 15
wro gie wy po wie dzi i de struk cyj ny wpływ na śro do wi sko – 20
dzia łal ność kle ry kal na – 2
wro gi sto su nek do PRL – 4g

Źró dło: AIPN Gd, 003/14, t. 4, k. 46–49, ory gi nał, mps, rkps.
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Nr 8

1971 sty czeń 14, Gdańsk – In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań -
sku kpt. Zyg mun ta Bar li kow skie go dla De par ta men tu III MSW w War sza wie do ty czą ca
dzia łal no ści Le cha Bąd kow skie go

Gdańsk, dnia 14 stycz nia 1971 r.
Taj ne

Egz. nr a3a

In for ma cja
dot. ak tu al nej dzia łal no ści li te ra ta Le cha Bąd kow skie go

Li te rat Lech Bąd kow ski zna ny jest ja ko in spi ra tor i przy wód ca gru py osób sku pio -
nych w gdań skim śro do wi sku li te rac kim i Zrze sze niu Po mor sko -Ka szub skim, a dzia ła -
ją cych z po zy cji wro gich.

Opo zy cyj na dzia łal ność Bąd kow skie go uwi docz ni ła się szcze gól nie w okre sie wy da -
rzeń mar co wych 1968 r., kie dy to przy czyn nym po par ciu dwóch in nych li te ra tów, Róży
Ostrow skiej i Fran cisz ka Fe ni kow skie go, opra co wał oświad cze nie po pie ra ją ce re wi zjo -
ni stycz ną gru pę li te ra tów war szaw skich i so li da ry zu ją ce się z po stu la ta mi ele men tów
war chol skich po śród stu den tów. W okre sie tym Lech Bąd kow ski zmie rzał do prze pro -
wa dze nia zmian w skła dzie Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP i Za rzą du Zrze sze nia
Pomor sko -Ka szub skie go w kie run ku ulo ko wa nia w tych or ga nach lu dzi re pre zen tu ją -
cych zbli żo ne po glą dy po li tycz ne.

Na sku tek prze ciw dzia łań ze stro ny ak ty wu par tyj ne go Bąd kow ski zo stał po zba wio -
ny moż li wo ści szer sze go od dzia ły wa nia po li tycz ne go i przez okres dwóch lat nie prze -
ja wiał ak tyw nej dzia łal no ści na tym od cin ku.

W cza sie zajść gru dnio wych 1970 r. za ob ser wo wa no du żą ak tyw ność Le cha Bąd kow -
skie go prze ja wia ją cą się w sze ro kich kon tak tach z oso ba mi po wią za ny mi z nim jesz cze
z okre su mar ca 1968 r. W roz mo wach z za ufa ny mi z jed nej stro ny pro wa dził on roz po -
zna nie prze bie gu zajść ulicz nych w Gdań sku i Gdy ni, z dru giej zaś son do wał opi nie
i komen ta rze po szcze gól nych grup śro do wi ska in te li genc kie go Wy brze ża. Da ła się zaob -
ser wo wać du ża agre syw ność w je go wy po wie dziach, w któ rych wy ol brzy mia jąc za kres
wy pad ków ulicz nych i ilość ofiar, pod bu rzał na stro je roz mów ców w ce lu pod trzy ma nia
lub wy wo ła nia nie na wi ści do władz i or ga nów po rząd ko wych.

W pierw szej de ka dzie stycz nia br. Bąd kow ski kon ty nu ował sze ro kie roz po zna nie sy -
tu acji i opie ra jąc się na od po wied nio spre pa ro wa nych in for ma cjach uzy ska nych od lu dzi
od wie dza ją cych in ne ośrod ki w kra ju (w tym i War sza wę), sta rał się wy ro bić u swo ich
roz mów ców prze ko na nie, że sy tu acja w Pol sce jest na pię ta, i su ge ro wał moż li wość dal -
szych wy stą pień. W ten spo sób skła nia kon tak tu ją cych się z nim lu dzi do uak tyw nie nia
dzia łal no ści i po par cia swo ich po su nięć.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.



Ba zu jąc na wia do mo ściach roz gło śni za chod nich oraz re flek sjach osób o opo zy cyj -
nym na sta wie niu, Bąd kow ski do szedł do prze ko na nia, że ist nie je do god na sy tu acja
do roz po czę cia kon kret nej dzia łal no ści. W pro wa dzo nych ana li zach do ko nu je po rów na -
nia obec nej sy tu acji do wy pad ków paź dzier ni ko wych. Wy ka zu je, że w ro ku 1956 sze reg
lu dzi da ło się oszu kać, ale obec nie wszy scy pa trzą trzeź wo i re al nie na roz wój sy tu acji.
Oce nia jąc wy da rze nia gru dnio we, ża łu je, że nie zna la zły one szer sze go od bi cia w ca łym
kra ju. Za strze ga jed nak, że wy pad ki te win ny tak roz wi jać się, aby nie dać pre tek stu do in -
ter wen cji, jak to mia ło miej sce w Cze cho sło wa cji.

Bąd kow ski uwa ża, że spo łe czeń stwo pol skie jest cho re, a wy da rze nia na Wy brze żu
by ły wy kład ni kiem te go, że nie czu ło się ono współ od po wie dzial ne za sy tu ację na sze go
kra ju. Je go zda niem spo łe czeń stwo pol skie dzie li się na czte ry ak tyw ne si ły: ro bot ni -
ków – si łę wal czą cą, ale ma sę nie kie ro wa ną; stu den tów – któ rzy nie włą czy li się do wy -
da rzeń; mar gi nes spo łecz ny – chu li ga ni, prze stęp cy; in te li gen cję – roz bi tą, sku pio ną
głów nie w śro do wi skach twór czych. Uwa ża tak że, że w Pol sce ist nie ją jesz cze dwie si -
ły do tych czas bier ne, ale i groź ne – są to Ko ściół i chłop stwo.

Ba zu jąc na tej kon cep cji, Bąd kow ski za mie rza „rzu cić” po most po mię dzy ro bot ni ka -
mi a in te li gen cją. Pod jął, za po śred nic twem za ufa nych osób, sta ra nia o na wią za nie kon -
tak tu z przed sta wi cie la mi kla sy ro bot ni czej po sia da ją cy mi wpły wy w swo im śro do wi sku.

Czu jąc się po wo ła nym do in spi ro wa nia dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko po li ty ce
par tii, po dob nie jak w mar cu 1968 r. bBąd kow ski zmie rza do prze pro wa dze nia za sad ni -
czych zmian w kie row nic twie gdań skie go od dzia łu li te ra tów i Zrze sze nia Po mor sko -Ka -
szub skie gob.

W wy ni ku ak tyw nej agi ta cji w śro do wi sku li te rac kim Bąd kow ski zdo łał uzy skać po -
par cie swo ich kon cep cji na wet u człon ków par tii, jak Bo le sła wa Fa ca i Sta ni sła wa Za łu -
skie go. W mon to wa niu opo zy cji jest czyn nie wspo ma ga ny przez gru pę li te ra tów
bez par tyj nych, z któ rych naj więk szą ak tyw ność wy ka zu ją bRóża Ostrow ska i Zbi gniew
Ża kie wiczb1. W roz mo wach Bąd kow ski prze ko nu je, bże mo że li czyć na po par cie więk -
szo ści człon ków Od dzia łu Gdań skie go ZLPb.

Przy go to wu jąc atak na obec ny za rząd od dzia łu i ak tyw par tyj ny, Lech Bąd kow ski
bna wią zał sze reg kon tak tów z li te ra ta mi wy wo dzą cy mi się spo za na sze go wo je wódz twa,
jak np. z Jó ze fem Le nar tem2 z War sza wy, Ma cie jem Słom czyń skim z Kra ko wa i Ha li ną
Mi sio łek3 z Po zna niab. Sta ra się za su ge ro wać tym lu dziom, że ist nie je pil na po trze ba
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b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
1 Zbi gniew Ża kie wicz (1933–2010), pi sarz, pu bli cy sta, hi sto ryk li te ra tu ry ro syj skiej. Pra cow nik na -

uko wy Uni wer sy te tu Gdań skie go, re pre zen to wał tzw. nurt li te ra tu ry kre so wej o cha rak te rze no stal gicz -
nym, ale two rzył rów nież pro zę eks pe ry men tal ną. W la tach 1971–1974 in wi gi lo wa ny przez
Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Dok tor” i póź niej, w 1977 r., przez Wy dział III KW
MO w Słup sku w ra mach SOS krypt. „Mów ca”.

2 Jó zef Le nart (1931–2005), pro za ik, pu bli cy sta. W 1947 r. de biu to wał na ła mach ty go dni ka „Mło -
dzi Idą”, na stęp nie zwią za ny z pe rio dy ka mi „Po ko le nie” i „Sztan dar Mło dych”, czło nek ko le gium re -
dak cyj ne go cza so pi sma „Współ cze sność”, a w la tach 1966–1971 je go re dak tor na czel ny; rad ca Am ba sa dy
PRL w So fii (1971–1975); czło nek PZPR, de le gat na IV i V Zjazd PZPR.

3 Ha li na Mi sio łek (1915–2000). Se kre tar ka w Od dzia le Gdań skim ZLP, w la tach 1947–1957 part -
ner ka ży cio wa Zbi gnie wa Her ber ta. Zob. J. Sie dlec ka, Pan od po ezji. O Zbi gnie wie Her ber cie, War sza -
wa 2002.



prze pro wa dze nia b„po zy tyw nych zmian” w Związ ku Li te ra tów Pol skich, gdyż „po czy -
na nia dys kry mi na cyj ne, od su wa nie lu dzi z cha rak te rem, fa wo ry zo wa nie opor tu ni stów
i mier not, ma razm or ga ni za cyj ny…” wy two rzy ły sy tu ację kry zy so wą w śro do wi sku li -
te ra tów.

Obec nie Bąd kow ski in spi ru je za ufa ne oso by do wy stę po wa nia z wnio skiem do za -
rzą du od dzia łu o zwo ła nie wal ne go ze bra nia li te ra tów. Nie zga dza się na or ga ni zo wa nie
otwar te go ze bra nia par tyj ne go, gdyż oba wia się dia lo gu z przed sta wi cie la mi KW PZPR.
W swo ich pla nach prze wi du je prze pro wa dze nie ze bra nia w at mos fe rze „ugo do wej i ża -
łob nej”b, po ru szo ne ma ją być spra wy zwią za ne z wy da rze nia mi mar co wy mi 1968 r. Li -
cząc na wzbu rze nie na stro jów li te ra tów po przez od twa rza nie mi nio nych pro ble mów,
Bąd kow ski za mie rza wy stą pić z wnio skiem o wo tum nie uf no ści wo bec za rzą du od dzia -
łu. Wy ja śnia on rów no cze śnie za ufa nym oso bom, że wy ra że nie nie uf no ści do za rzą du
jest rów no znacz ne z wy ra zem bra ku za ufa nia dla po li ty ki kul tu ral nej. Per so nal nie atak
gru py Bąd kow skie go skie ro wa ny jest prze ciw ko Sta ni sła wo wi Gosz czur ne mu i Sta ni sła -
wie Fle sza ro wej -Mu skat.

bW wy pad ku gdy by za rząd po mi mo prze gło so wa nia nie zgo dził się na ustą pie nie (co
prze wi du je sta tut ZLP), gru pa opo zy cyj na wy stą pi w imie niu śro do wi ska do Za rzą du
Głów ne go ZLP z proś bą o roz wią za nie gdań skie go za rzą dub.

W prze pro wa dzo nych kal ku la cjach Bąd kow ski bwi dzi sie bie ja ko przy szłe go pre ze -
sa Od dzia łu Gdań skie go ZLP. Prze wi du je obec ność w za rzą dzie Fran cisz ka Fe ni kow -
skie go, Sta ni sła wac Za łu skie go i Le ona Rop plab.

Z na sze go roz po zna nia wy ni ka, że ak tu al nie Lech Bąd kow ski mo że zna leźć po par cie
(w cza sie ewen tu al ne go gło so wa nia na ze bra niu) u na stę pu ją cych li te ra tów: Mie czy sła -
wa Czy chow skie go, Ma rii Bo du szyń skiej -Bo ro wi ko wej, Sta ni sła wa Dą brow skie go4, Bo -
le sła wa Fa ca, Fran cisz ka Fe ni kow skie go, Jac ka Ko tli cy5, Ró ży Ostrow skiej, Ja na Piep ki,
Le ona Rop pla, Mi ro sła wa Ste ce wi cza6, Zbi gnie wa Szy mań skie go, Sta ni sła wa Za łu skie -
go i Zbi gnie wa Ża kie wi cza.

bObecny Za rząd G[dań skie go] O[ddzia łu] ZLP oraz ak tyw par tyj ny li te ra tów są zo -
rien to wa ni w za mie rze niach Bąd kow skie gob. Po czy nio ne zo sta ły nie zbęd ne czyn no ści
przy go to waw cze, któ re umoż li wią sku tecz ne prze ciw sta wie nie się ewen tu al nym ata kom
ze stro ny osób po wią za nych z Bąd kow skim.

Nie za leż nie od prze ciw dzia łań ze stro ny ak ty wu par tyj ne go pro wa dzi my przed się -
wzię cia ope ra cyj ne zmie rza ją ce do skom pro mi to wa nia Bąd kow skie go w śro do wi sku li -
te ra tów.

W od nie sie niu do Zrze sze nia Po mor sko -Ka szub skie go za mie rze nia Bąd kow skie go
spro wa dza ją się rów nież do wpro wa dze nia swo ich lu dzi w skład za rzą du. Na sta no wi sko
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c W ory gi na le: Zbi gnie wa.
4 Sta ni sław Dą brow ski (1930–2007), teo re tyk li te ra tu ry, kry tyk li te rac ki, po eta. Pra cow nik na uko -

wy UG i PAN, au tor prac z za kre su teo rii li te ra tu ry, kry tycz no -li te rac kich oraz zbio rów po etyc kich.
5 Ja cek Ko tli ca właśc. Jó zef Fo ro mań ski (1939–2010), po eta, pro za ik, kry tyk sztu ki. Au tor mo no -

gra fii, ese jów i fe lie to nów po świę co nych współ cze snej pla sty ce; czło nek PZPR. W la tach 1971–1974
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Lis”.

6 Mi ro sław Ste ce wicz (ur. 1930), po eta, dzien ni karz. De biu to wał w 1956 r. w „Kon tra stach”, pu bli -
ko wał m.in. na ła mach „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, „Gło su Wy brze ża”, „Li ter”, „Au to gra fu”. Au tor licz -
nych ksią żek dla dzie ci i sce na riu szy ko mik sów.



pre ze sa prze wi du je kan dy da tu rę Ta de usza Bol du ana (człon ka par tii, re dak to ra z mie sięcz -
ni ka „Li te ry”) lub ewen tu al nie Woj cie cha Kie drow skie go7. Ce lem Bąd kow skie go jest
wy two rze nie ta kiej sy tu acji, aby le gal nie dzia ła ją ce Zrze sze nie Po mor sko -Ka szub -
skie – bę dąc pod je go bez po śred ni mi wpły wa mi – sta ło się re pre zen tan tem i re ali za to -
rem lan so wa nych przez nie go po glą dów.

kpt. mgr Z[yg munt] Bar li kow ski8

Wyk. w 4 egz.
Egz. nr 1 – dy rek tor Dep[ar ta men tu] III
Egz. nr 2 – kie row nic two
Egz. nr 3 – Wydz[iał] IV Dep[ar ta men tu] III
Egz. nr 4 – aa
Druk. J.M./B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 215–219, ory gi nał, mps.
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7 Woj ciech Kie drow ski (1937–2011), wy daw ca i re dak tor, po pu la ry za tor kul tu ry ka szub skiej. Wie -
lo let ni re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka „Po me ra nia”. W la tach 1960–1965 in wi gi lo wa ny przez Wy -
dział III KW MO w Gdań sku w ra mach SOS krypt. „Smę tek” i na stęp nie, w la tach 1970–1974, w ra mach
KE krypt. „Gryf”.

8 Zyg munt Bar li kow ski (ur. 1930), ppłk MO; 1959–1961 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO
w Gdań sku, 1961–1962 słu chacz szko ły ofi cer skiej CW MSW w Le gio no wie, 1962–1965 st. ofi cer ope -
ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO w Gdań sku, 1965–1969 kie row nik gru py Wy dzia łu II KW MO w Gdań -
sku, 1969–1970 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Gdań sku, 1970–1971 za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1971–1973 in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KW MO
w Gdań sku, 1973–1975 za stęp ca ko men dan ta miej skie go MO ds. SB KM MO w Gdy ni, 1975–1976
st. in spek tor przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB KW MO w Gdań sku, 1976–1983
naczel nik Wy dzia łu Pasz por tów KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2135, Ak ta oso bo we.



Nr 9

1971 ma rzec 27, Gdańsk – No tat ka służ bo wa sierż. Krzysz to fa Ko ta sa spo rzą dzo na
w opar ciu o re la cję KS ps. „Len” do ty czą ca po sie dze nia Ple num Za rzą du Głów ne go Zrze -
sze nia Ka szub sko-Po mor sk ie go w Gdań sku w dniu 21 mar ca 1971 r.

Gdańsk, dnia 27 mar ca 1971 r.
Taj ne

Egz. nr a2a

No tat ka służ bo wa
dot. spo tka nia z KS „Len” od by te go w dniu 26 III 1971 r.

Dnia 21 mar ca [1971 r.] od by ło się po sie dze nie Ple num Za rzą du Głów ne go Zrze sze -
nia Po mor sko -Ka szub skie go w Gdań sku. W trak cie te go ze bra nia do tych cza so wy pre zes
Ber nard Szczę sny1 zgło sił for mal ną re zy gna cję z zaj mo wa ne go sta no wi ska.

W trak cie wy bo rów wy ło nio no no we wła dze Zrze sze nia:
1. Je rzy Kie drow ski – pre zes,
2. Re gi na Grzen ko wicz2 – wi ce pre zes,
3. Jó zef Wę sier ski3 – wi ce pre zesb,
4. Jó zef Bo rzysz kow ski4 – se kre tarz,
5. Fran ci szek Ptach – skarb nik,
6. Woj ciech Kie drow ski – człon ko wie za rzą du,
7. Je rzy Łoń ski.
Dal sze na zwi ska człon ków Ple num Za rzą du nie są jesz cze zna ne, po nie waż Zrze sze -

nie do tej po ry nie prze sła ło list do Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych WRN w Gdań sku.
Uwa gi wła sne
KS „Len” jest pra cow ni cą Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych WRN w Gdań sku, by ła

na kon tak cie Gru py III tut[ej sze go] Wy dzia łu [III]. Za po śred nic twem kie row ni ka tej sek cji
na wią za łem z nią kon takt. Do tych czas za po śred nic twem KS „Len” uzy ska no sze reg ma te -
ria łów, któ re w znacz nym stop niu przy czy ni ły się do roz po zna nia sy tu acji na tym obiek cie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b W ory gi na le obok punk tów 2 i 3 z pra wej stro ny od ręcz nie do pi sa na klam ra, obok tekst ma szy no -

wy: wi ce pre ze si.
1 Ber nard Szczę sny (1919–1993). W cza sie oku pa cji nie miec kiej uczest nik kon spi ra cji w Taj nej Or -

ga ni za cji Woj sko wej „Gryf Po mor ski”, wię zień KL Stut thof; dzia łacz ka szub ski, bur mistrz Wej he ro wa;
czło nek PZPR.

2 Re gi na Ka li szew ska z d. Grzen ko wicz (ur. 1942), inż. me cha nik, dzia łacz ka ka szub ska. Przez wie -
le lat za sia da ła w cia łach sta tu to wych Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go.

3 Jó zef Wę sier ski (1923–1993). Ini cja tor po wsta nia To wa rzy stwa Przy jaź ni Zie mi Wej he row skiej;
I se kre tarz KP/KM PZPR w Wej he ro wie; czło nek OR MO.

4 Jó zef Bo rzysz kow ski (ur. 1946), hi sto ryk, prof. n. hum. Od 1970 r. zwią za ny z Uni wer sy te tem
Gdań skim; w la tach 1986–1992 pre zes Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go; se na tor II ka den cji.
W 1970 r. za re je stro wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku ja ko kan dy dat na TW, z po zy ska nia
zre zy gno wa no z po wo du bra ku moż li wo ści ope ra cyj nych, spra wę zdję to z ewi den cji w 1976 r.



Cha rak te ry stycz nym jest fakt, że obec ne wła dze Zrze sze nia opa no wa ne są przez oso -
by, któ re utrzy mu ją ści słe kon tak ty z Le chem Bąd kow skim. Ni niej sza uwa ga znaj du je
po twier dze nie w po sia da nych ma te ria łach ope ra cyj nych z PP w spra wie „In spi ra to rzy”.
Lech Bąd kow ski ca łą ener gię skie ro wał obec nie na Zrze sze nie Po mor sko -Ka szub skie.
Z po sia da nych ma te ria łów ope ra cyj nych wy ni ka, że Bąd kow ski za mie rza w dal szym cią -
gu pro wa dzić ak cje zmie rza ją ce do cał ko wi te go opa no wa nia Zrze sze nia – wszyst kich je -
go od dzia łów te re no wych. Ostat nio za pla no wał wy sła nie emi sa riu szy do ta kich od dzia łów
te re no wych jak: Ko ście rzy na, Kar tu zy, Puck i Gdy nia.

Przed się wzię cia:
1. Ro ze słać pi smo in for mu ją ce o za mie rze niach fi gu ran ta do ko mend po wia to wych

i miej skich MO w Ko ście rzy nie, Kar tu zach, Puc ku i Gdy ni w ce lu ope ra cyj ne go za bez -
pie cze nia od dzia łów ZP -K przed wpły wem fi gu ran ta i osób z je go oto cze nia, jak rów -
nież w ce lu uzy ska nia bie żą cych in for ma cji o sy tu acji pa nu ją cej w ZP -K w te re nie.

2. Opra co wać plan przed się wzięć ope ra cyj nych od no śnie po czy nań fi gu ran ta na grun -
cie ZP -K.

3. Zle cić por. J[óze fo wi] Wą sa li5 i kpt. K[azi mie rzo wi] Sę kow skie mu6 opra co wa nie
osób z Za rzą du Głów ne go ZP -K za trud nio nych na ich obiek tach (Jó zef Bo rzysz kow -
ski – pra cow nik Ze spo łu Ka tedr przy In sty tu cie Hi sto rii U[ni wer sy te tu] G[dań skie go],
Re gi na Grzen ko wicz, zam. Gdańsk -Wrzeszcz, Ho tel Asy stenc ki P[oli tech ni ki] G[dań -
skiej]).

In spek tor Wy dzia łu III Gru py IV
sierż. Krzysz tof Ko tasc

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – „In spi ra to rzy”
Egz. nr 2 – „Kur ty na”
Druk. K.K. z B.D.

Źró dło: AIPN Gd, 003/83, t. 2, k. 119–120, ory gi nał, mps.
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c Po wy żej pod pis.
5 Jó zef Wą sa la (ur. 1932), mjr MO; 1953–1956 re fe rent MUBP/MUdsBP w Gdy ni, 1959–1968 wy -

wia dow ca Wy dzia łu „B” KW MO w Gdań sku, 1968–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań -
sku, 1970–1975 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1975–1978 kie row nik sek cji
Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1978–1980 st. in spek tor przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go
MO ds. SB KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/1988, Ak ta oso bo we.

6 Ka zi mierz Sę kow ski (ur. 1929), kpt. MO; 1961–1965 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KM MO
w Gdań sku, 1965 r. ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KM MO w So po cie, 1965–1967 ofi cer ope ra cyj -
ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1967–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku,
1970–1971 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1971–1975 kie row nik gru py Wy dzia łu III
KW MO w Gdań sku, 1975–1980 kie row nik sek cji Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. AIPN Gd,
214/2004, Ak ta oso bo we.



Nr 10

1971 paź dzier nik 2, Ko ście rzy na – No tat ka służ bo wa sierż. Krzysz to fa Ko ta sa spo rzą -
dzo na w opar ciu o re la cję KS ps. „Dzia łacz” do ty czą ca spo tka nia au tor skie go Le cha
Bąd kow skie go w klu bie „Sa man ta” w Lu ba niu w dniu 1 paź dzier ni ka 1971 r.

Ko ście rzy na, dnia 2 X 1971 r.
Taj ne

Egz. nr a2a

No tat ka służ bo wa
ze spo tka nia z KS „Dzia łacz” od by te go w dniu 2 X 1971 r.

W trak cie spo tka nia KS „Dzia łacz” po in for mo wał nas, że w dniu 1 X 1971 r. w klu -
bie „Sa man ta” miesz czą cym się w ho te lu i in ter na cie Ośrod ka Do świad czal ne go Rol nic -
twa w Lu ba niu, pow. Ko ście rzy na, od by ło się spo tka nie au tor skie Le cha Bąd kow skie go.
W spo tka niu wzię ło udział oko ło sześć dzie się ciu osób, w tym kil ka na ście osób spo śród
miej sco wej in te li gen cji. Du ża fre kwen cja na spo tka niu spo wo do wa na by ła fak tem, że
w Lu ba niu ocze ki wa no na przy by cie Ja na Piep ki, któ ry jest pi sa rzem bar dzo po pu lar nym
wśród miej sco wej lud no ści, a to na sku tek je go uczest nic twa w fil mie „Kaszëbë”.

Wy stą pie nie Le cha Bąd kow skie go by ło bar dzo krót kie. Ogra ni czył się on do in for -
ma cji o tym, że ak tu al nie trwa Zjazd Li te ra tu ry Ka szub skiej, oraz dał tro chę in for ma cji
na te mat li te rac kiej dzia łal no ści in nych pi sa rzy re gio nal nych.

Naj cie kaw szym mo men tem ca łe go spo tka nia by ła dys ku sja trwa ją ca po nad dwie go -
dzi ny, kie dy to Bąd kow ski od po wia dał na py ta nia czy tel ni ków.

Mię dzy in ny mi na za da ne mu py ta nie oświad czył, że w Pol sce sy tu acja li te ra tów jest
naj gor sza. Za ra bia ją oni o wie le mniej niż pi sa rze na Za cho dzie oraz – co dziw ne – mniej
niż li te ra ci w ZSRR.

Bąd kow ski twier dził rów nież, że li te ra tu ra ro syj ska i ra dziec ka nie przed sta wia ją spe -
cjal nej war to ści. Oświad czył, że na Za cho dzie zna ni są naj wy żej dwaj pi sa rze – Do sto -
jew ski i Soł że ni cyn.

W trak cie swe go wy stą pie nia Bąd kow ski bar dzo czę sto mie rzył war tość na szej li te -
ra tu ry i li te ra tu ry ra dziec kiej tym, czy jest wy da wa na w kra jach za chod nich, czy nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.



Na za da ne mu py ta nie Bąd kow ski opo wia dał wie le o [Je rzym] An drze jew skim1

i [Andrze ju] Brych cie2. Stwier dził m.in., że Brycht ja ko czło wiek jest skoń czo ny, a to
dla te go, że bę dąc w Pol sce, pluł na NRF, RWE i ca ły Za chód. Te raz zo stał na Za cho dzie.

W dal szej czę ści Bąd kow ski stwier dził, że ca ła spu ści zna li te rac ka Brych ta nie jest
nic war ta, że jest zbio rem kłamstw. Brycht w swym re por ta żu li te rac kim opi su je roz mo -
wę, ja ką miał rze ko mo prze pro wa dzić z [Ja nem] No wa kiem[-Je zio rań skim]3 z RWE.
Bąd kow ski uwa ża, że Brycht al bo w ogó le nie roz ma wiał z No wa kiem, al bo nie w ta ki
spo sób, jak opi sał to w swo jej książ ce Ra port z Mo na chium. W je go książ ce zna la zło się
rze ko me stwier dze nie bo ha te ra książ ki (KS „Dzia łacz” nie mógł so bie przy po mnieć, czy
cho dzi ło tu o pra cow ni ka RWE), że li te ra tu ra pol ska mo że roz wi jać się tyl ko w kra ju.
Zda niem Bąd kow skie go lu dzie z Za cho du nie mo gli cze goś ta kie go po wie dzieć.

Opo wia da jąc o An drze jew skim, Bąd kow ski stwier dził, że wy dał on na Za cho dzie swą
książ kę (praw do po dob nie pt. Mia zga), któ rej wła dze nie chcia ły prze pu ścić przez cen -
zu rę. In for mo wał, że An drze jew ski pi sze o spra wach współ cze snych w kon wen cji snu.
Wszyst kie spra wy po ru sza ne przez te go pi sa rza uka zy wa ne są jak by w sen nym ko ro wo -
dzie. Da lej Bąd kow ski mó wił, że frag men ty książ ki, któ rą An drze jew ski wy dał na Za -
cho dzie, by ły dru ko wa ne w Pol sce, w mie sięcz ni ku li te rac kim „Twór czość”. Po in ge ren cji
cen zu ry przez kil ka mie się cy w pi śmie tym uka zy wa ły się za po wie dzi na stęp nych od -
cin ków, ale i to w koń cu zdję to ze szpalt. Bąd kow ski oświad czył obec nym na spo tka niu,
że wspo mnia ną książ kę An drze jew skie go zna z wy da nia nie miec kie go.
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1 Je rzy An drze jew ski (1909–1983), pro za ik, pu bli cy sta, kry tyk li te rac ki i te atral ny. De biu to wał
w 1932 r. na ła mach cza so pi sma „ABC”, od 1938 r. kie row nik Dzia łu Li te rac kie go ty go dni ka „Pro sto
z Mo stu”; w okre sie oku pa cji nie miec kiej był peł no moc ni kiem De le ga tu ry Rzą du na Kraj do opie ki
nad śro do wi skiem li te rac kim; w la tach: 1946–1947 pre zes Od dzia łu Kra kow skie go ZLP, 1949–1952 pre -
zes Od dzia łu Szcze ciń skie go ZLP, 1956–1957 pre zes Od dzia łu War szaw skie go ZLP; sła wę przy nio sła
mu kon tro wer syj na po wieść Po piół i dia ment (ze kra ni zo wa na w 1958 r. przez An drze ja Waj dę);
w latach 1952–1954 re dak tor na czel ny „Prze glą du Kul tu ral ne go”, był człon kiem re dak cji pe rio dy ków
„Twór czość”, „No wa Kul tu ra” i „Li te ra tu ra”, pu bli ko wał rów nież w pa ry skiej „Kul tu rze”; w la tach 
1950–1957 był człon kiem PZPR, na stęp nie co raz bar dziej an ga żo wał się w dzia ła nia opo zy cyj ne (sy -
gna ta riusz  „Listu 34”, wy stę po wał w obro nie stu den tów re pre sjo no wa nych za ma ni fe sta cje w mar -
cu 1968 r., w li ście otwar tym po tę pił in ter wen cję w Cze cho sło wa cji w 1968 r. – zo stał ob ję ty za ka zem
dru ku, sy gna ta riusz „Li stu 101”), współ za ło ży ciel KOR, w la tach 1977–1981 czło nek re dak cji dru go -
obie go we go pi sma „Za pis”. W la tach 1958–1983 in wi gi lo wa ny przez De par ta ment III MSW, od 1976 r.
w ra mach SOR krypt. „Tu ry sta”.

2 An drzej Brycht (1935–1998), po eta, pro za ik, re por ta ży sta. De biu to wał w 1954 r. na ła mach cza so -
pi sma „Łódź Li te rac ka”, od 1957 r. zwią za ny z ty go dni kiem „Kie run ki” i dwu ty go dni kiem „Współ czes -
ność”; w 1971 r. pod czas wy ciecz ki do Włoch od mó wił po wro tu do kra ju, uzy skał azyl po li tycz ny
w Bel gii, pu bli ko wał w pa ry skiej „Kul tu rze”, osiadł w Ka na dzie. W la tach 1967–1971 współ pra co wał
z SB naj pierw w cha rak te rze KS, na stęp nie w 1969 r. zo stał za re je stro wa ny przez De par ta ment II MSW
ja ko TW ps. „Ge rard”, w 1971 r. zdję ty z ewi den cji z po wo du uciecz ki za gra ni cę, w la tach 1972–1974
spra wę kon ty nu ował De par ta ment III MSW ja ko KE krypt. „Bry ta”. Zob. A. Choj now ski, Sce ny ukry te
z ży cia pi sa rza. Ta jem ni ce An drze ja Brych ta, „Dzie je Naj now sze” 2008, t. 8; AIPN, 00170/516, t. 1–6,
Tecz ka per so nal na oraz tecz ki pra cy TW ps. „Ge rard”.

3 Jan No wak -Je zio rań ski właśc. Zdzi sław Je zio rań ski (1914–2005), po li tyk, dzien ni karz, dzia łacz
spo łecz ny. W 1939 r. brał udział w kam pa nii wrze śnio wej i do stał się do nie wo li nie miec kiej, zbiegł
w 1940 r. i przy stą pił do kon spi ra cji ZWZ -AK, zo stał ku rie rem i emi sa riu szem KG AK i Rzą du RP
na Uchodź stwie; po woj nie po zo stał na emi gra cji, w la tach 1948–1951 pra co wał w Sek cji Pol skiej BBC,
or ga ni zo wał i w la tach 1952–1976 kie ro wał Roz gło śnią Pol ską Ra dia Wol na Eu ro pa w Mo na chium; dzia -
łał w Kon gre sie Po lo nii Ame ry kań skiej, do kra ju po wró cił na sta łe w 2002 r.



Opo wia da jąc o swej dro dze pi sar skiej, Bąd kow ski mó wił o swo im po by cie za gra ni -
cą w okre sie woj ny – w Pol skich Si łach Zbroj nych na Za cho dzie; na stęp nie stwier dził,
że po po wro cie do kra ju w 1946 r. zo stał dzien ni ka rzem, a od 1968 r. „z wia do mych po -
wo dów jest na resz cie wol ny” i zaj mu je się pra cą li te rac ką.

Pra cow ni cy fi zycz ni ośrod ka w Lu ba niu nie wie le zro zu mie li ze wszyst kich alu zji po -
li tycz nych, ja kie Bąd kow ski czy nił w trak cie spo tka nia. Zu peł nie ina czej re ago wa ła in -
te li gen cja. Po ofi cjal nym za mknię ciu spo tka nia dys ku sja prze nio sła się na grunt pry wat ny,
kie dy to po wy jeź dzie Bąd kow skie go na no wo roz trzą sa no wszyst kie alu zje Bąd kow -
skie go. Za sta na wia no się, dla cze go obec ny na spo tka niu pi sarz nie mó wił wprost, a ogra -
ni czał się je dy nie do pół słó wek. Naj bar dziej za sta na wia ją ce dla obec nych na spo tka niu
osób by ło stwier dze nie Bąd kow skie go: „…po 1968 r. z wia do mych po wo dów je stem
wol ny”. Dys ku to wa no rów nież wie le na te mat zda nia Bąd kow skie go na te mat Brych ta,
je go oce ny war to ści li te ra tu ry pol skiej i ra dziec kiej.

Zdzi wie nie słu cha czy wy wo ła ło stwier dze nie Bąd kow skie go, że oso bi ście nie wi dzi
po trze by po ru sza nia na ła mach li te ra tu ry spraw zwią za nych z cięż ką pra cą rol ni ków
na Ka szu bach. Do dał on jed nak, że mo że prze ka zać ta ką su ge stię swo im ko le gom na ob -
ra du ją cym zjeź dzie.

Uwa gi wła sne
KS „Dzia łacz” peł ni w Za kła dzie Do świad czal nym Rol nic twa w Lu ba niu funk cję

sekre ta rza POP. Z uwa gi na sta no wi sko, jak i re pre zen to wa ny przez sie bie po ziom in te -
lek tu al ny wy ko rzy sty wa ny jest przez pra cow ni ka Re fe ra tu SB w Ko ście rzy nie
– por. Z[dzi sła wa] Ka sprza ka4, w cha rak te rze kon tak tu służ bo we go.

Spo tka nia z KS „Dzia łacz” od by li śmy z tow. Ka sprza kiem na te re nie ośrod ka w Lu -
ba niu.

Przed się wzię cia
Uzy ska ne od KS „Dzia łacz” in for ma cje prze ka zać do kie row nic twa Wy dzia łu III KW

MO w Gdań sku.

In spek tor Wy dzia łu III Gru py IV
sierż. Krzysz tof Ko tasb

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – „In spi ra to rzy”
Egz. nr 2 – „Sa ga”

Źró dło: AIPN Gd, 003/83, t. 2, k. 143–144, ory gi nał, mps.
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b Po wy żej pod pis.
4 Zdzi sław Ka sprzak (ur. 1938), por. MO; 1962–1964 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KP MO

w Lę bor ku, 1964–1969 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ko ście rzy nie, 1969–1975 in spek -
tor Refera tu ds. SB KP MO w Ko ście rzy nie, 1975–1978 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 
1978–1980 in spek tor Wy dzia łu IIIA KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/1976, t. 1–2, Ak ta oso bo we.



Nr 11

1972 wrze sień 19, Gdańsk – In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO
w Gdań sku kpt. Woj cie cha Ra nie wi cza do ty czą ca sy tu acji w śro do wi sku gdań skich
literatów

Gdańsk, dnia 19 wrze śnia 1972 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

In for ma cja
dot. ak tu al nej sy tu acji w śro do wi sku gdań skich li te ra tów

Od ostat nie go Wal ne go Zjaz du ZLP sy tu acja w śro do wi sku gdań skich li te ra tów uległa
wi docz nym zmia nom. Do szło do kom pro mi su po mię dzy ak ty wem par tyj nym a gru pą
opo zy cyj ną z Le chem Bąd kow skim na cze le. Na sku tek te go ze bra nia od dzia łu prze sta -
ły być płasz czy zną wal ki po li tycz nej i tarć per so nal nych, za ni kło rów nież do tych czas
bar dzo wi docz ne wza jem ne oczer nia nie się li te ra tów z prze ciw staw nych obo zów.

Jed ną z przy czyn te go sta nu jest umoż li wie nie Bąd kow skie mu pro wa dze nia ak tyw -
nej dzia łal no ści spo łecz nej w od dzia le, o co po przed nio wal czył. Ma jąc moż li wo ści wy -
ka za nia się wo bec śro do wi ska – co zaj mu je po zy cję do mi nu ją cą w je go psy chi ce – Bąd -
kow ski w bez po śred niej roz mo wie z se kre ta rzem or ga ni za cji par tyj nej li te ra tów
za de kla ro wał po par cie dla po czy nań za rzą du od dzia łu. Jak do tych czas do trzy mu je sło -
wa. Nie za leż nie od zła go dze nia at mos fe ry w sa mym śro do wi sku do szło do za cie śnie nia
sto sun ków pry wat nych po mię dzy [Sta ni sła wem] Gosz czur nym a Bąd kow skim, co po -
wo du je spo ro za mie sza nia w obu obo zach, gdyż ani ak tyw, ani tzw. opo zy cja nie są zo -
rien to wa ni, jak na le ży usto sun ko wać się do na głej przy jaź ni dwóch lu dzi do tych czas ofi -
cjal nie zwal cza ją cych się od kil ku na stu lat.

Mi mo ze wnętrz nych prze ja wów spo ko ju i zgo dy w po stę po wa niu Bąd kow skie go ob -
ser wu je my zja wi ska wska zu ją ce na je go sta ra nia o uzy ska nie po par cia ca łe go śro do wi -
ska z per spek ty wy przy szłych wy bo rów do za rzą du od dzia łu. Na le ży pod kre ślić, że
au to ry tet Bąd kow skie go na na szym te re nie wzrósł po waż nie po wy bra niu go prze wod -
ni czą cym Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej ZLP.

Jesz cze w 1971 r. w krę gu za ufa nych osób Bąd kow ski wy su wał kon cep cję po wo ła -
nia na te re nie Gdań ska klu bu li te rac kie go, któ ry sta no wił by prze ciw wa gę wo bec za rzą -
du od dzia łu i ak ty wu par tyj ne go. W gru pie opo zy cyj nej wy stę po wa ły rów nież kon cep cje
za ło że nia pe rio dy ku spo łecz no -li te rac ko -po li tycz ne go, któ re mu nada no ro bo czy ty tuł
„Pró by”. Mie sięcz nik ten miał być or ga nem nie za leż nym od ZLP, a je go utrzy ma nie pla -
no wa no oprzeć na do ta cjach pry wat nych i kosz tach sub skryp cji. Za mia ry te nie zo sta ły
zre ali zo wa ne w związ ku z po pra wą sto sun ków w od dzia le.

W ce lu „po zy ska nia” Bąd kow skie go za rząd od dzia łu przy dzie lił mu obo wią zek kie -
ro wa nia pra cą no wo po wsta łe go klu bu ZLP przy ul. Ma riac kiej w Gdań sku. Bąd kow ski
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.



po wo łał Ra dę Klu bu skła da ją cą się z za ufa nych osób – m.in. Jac ka Ko tli cy, Ma rii Bo du -
szyń skiej -Bo ro wi ko wej. Ak tu al nie w za mie rze niach Bąd kow skie go od ży ły kon cep cje
utwo rze nia z te go klu bu in sty tu cji prak tycz nie nie za leż nej od za rzą du. Opra co wał na wet
re gu la min (w za łą cze niu) da ją cy moż li wość po le mi ki z za rzą dem na otwar tych ze bra -
niach i od wo ły wa nia się do opi nii śro do wi ska, co w gdań skich wa run kach ozna cza prze -
gra ną ak ty wu. Dys ku tu jąc z za ufa ny mi nad re gu la mi nem, Bąd kow ski stwier dził, że
„ma so wość” klu bu ogra ni czy się tyl ko do for mal ne go stwier dze nia na pa pie rze. Do kan -
dy da tów na człon ków wy sła ne zo sta ną imien ne za pro sze nia i w ten spo sób wy eli mi no -
wa na bę dzie ja ka kol wiek przy pad ko wość w skła dzie człon ków klu bu. Z za mie rzeń
Bąd kow skie go wy ni ka, że klub ten fak tycz nie bę dzie in sty tu cją za mknię tą.

Po waż nym ar gu men tem Bąd kow skie go ja ko prze wod ni czą ce go Ra dy Klu bu ZLP
jest przy dział li mi tów na spo tka nia au tor skie, co da je mu swo bo dę w do bie ra niu ta kich
li te ra tów z kra ju, ja kich so bie pra gnie. Ostat nio usta li li śmy, że Bąd kow ski po przez swo -
ich po plecz ni ków (Ko tli cę i Tro ja now ską) za mie rza za pro sić do Gdań ska li te ra tów: An -
drze ja Brau na1, Wik to ra Wo ro szyl skie go2, Ma cie ja Słom czyń skie go oraz [Zbi gnie wa]
Herber ta, [Mar ka] No wa kow skie go3, [An drze ja] Ki jow skie go4, [Je rze go] An drze jew -
skie go itp.

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka po nad to, że ze bra nia za in te re so wa nych dzia łal no -
ścią klu bu li te ra tów od by wa ją się nie na te re nie klu bu, lecz w miesz ka niu pry wat nym
Bąd kow skie go, gdzie do ko ny wa ne są szcze gó ło we usta le nia od no śnie przy szłej dzia łal -
no ści tej in sty tu cji. Wie my rów nież, że w róż nych śro do wi skach li te rac kich kra ju Bąd -
kow ski sta je się oso bą co raz bar dziej po pu lar ną, zwłasz cza z chwi lą uzy ska nia moż li wo ści
or ga ni zo wa nia spo tkań au tor skich. We dług opi nii krą żą cych w śro do wi sku li te ra tów
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1 An drzej Braun (1923–2008), po eta, pro za ik, re por ta ży sta. W cza sie oku pa cji nie miec kiej czło nek
ZWZ -AK. De biu to wał w 1946 r. na ła mach „Kuź ni cy”, czło nek re dak cji ty go dni ków „No wa Kul tu ra”
i „Sztan dar Mło dych”, w la tach 1954–1956 był ko re spon den tem „Try bu ny Lu du” w Chi nach, współ pra -
co wał z cza so pi sma mi „Od ro dze nie”, „Twór czość”, „Po ko le nie”; kie row nik Dzia łu Fil mów Te le wi zyj -
nych TVP (1963–1965); od 1947 r. czło nek PPR/PZPR, wy stą pił z par tii w 1968 r. W la tach 1952–1956
in wi gi lo wa ny przez De par ta ment III MBP/KdsBP w ra mach spra wy ewi den cji ope ra cyj nej, na stęp nie
w la tach 1965–1975 przez Wy dział III KS MO w War sza wie w ka te go rii za bez pie cze nia ope ra cyj ne go.

2 Wik tor Wo ro szyl ski (1927–1996), po eta, pro za ik, tłu macz li te ra tu ry ro syj skiej. Re dak tor cza so -
pism „Głos Lu du”, „Po Pro stu”, „No wa Kul tu ra” (1957–1958 re dak tor na czel ny); w la tach 1945–1966
czło nek PPR/PZPR; od lat sie dem dzie sią tych zwią za ny z opo zy cją de mo kra tycz ną, sy gna ta riusz „Li -
stu 101”, w la tach 1977–1978 re dak tor na czel ny dru go obie go we go pi sma „Za pis”, od 1978 r. za an ga żo -
wa ny w dzia łal ność TKN, w sta nie wo jen nym in ter no wa ny. W la tach 1976–1989 in wi gi lo wa ny przez
Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Ław nik”.

3 Ma rek No wa kow ski (ur. 1935), pi sarz i sce na rzy sta. De biu to wał w 1957 r. na ła mach „No wej Kul -
tu ry”; sy gna ta riusz „Li stu 101”, po czym zo stał ob ję ty za ka zem dru ku; współ za ło ży ciel uka zu ją ce go się
po za cen zu rą pi sma „Za pis”, w la tach osiem dzie sią tych pu bli ko wał w dru go obie go wym „Ty go dni ku Ma -
zow sze”; w 1984 r. aresz to wa ny pod za rzu tem roz po wszech nia nia po za gra ni ca mi Pol ski tek stów o tre -
ści go dzą cej w in te re sy PRL (spra wę umo rzo no na mo cy amne stii). W la tach 1976–1989 in wi gi lo wa ny
przez Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „No wy”.

4 An drzej Ki jow ski (1928–1985), pro za ik, ese ista, kry tyk li te rac ki. Re dak tor „Twór czo ści”, fe lie to -
ni sta „Prze glą du Kul tu ral ne go” i „Ty go dni ka Po wszech ne go”; w la tach 1967–1968 kie row nik li te rac ki
Te atru Dra ma tycz ne go w War sza wie, od wo ła ny po pod pi sa niu re zo lu cji pi sa rzy prze ciw ko cen zu rze; sy -
gna ta riusz „Li stu 101”, współ za ło ży ciel i wy kła dow ca TKN, in ter no wa ny w sta nie wo jen nym. W la tach
1972–1985 był in wi gi lo wa ny przez Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Du ży”.



Wybrze ża klub kie ro wa ny przez Bąd kow skie go już obec nie wy my ka się spod kon tro li
za rzą du od dzia łu ZLP.

Po sta wa Bąd kow skie go oraz wy da rze nia z lat ubie głych wy ka zu ją, że po mi mo
zewnętrz nej zgo dy i po ro zu mie nia na le ży się w dal szym cią gu li czyć z moż li wo ścią
ataków gru py opo zy cyj nej na za rząd, przy czym po zy cja te go li te ra ta w po rów na niu do lat
ubie głych ule gła po waż ne mu wzmoc nie niu.

Kier[ownik] Gru py IV Wydz[ia łu] III
kpt. J[erzy] Mi lew skib

Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III
kpt. W[oj ciech] Ra nie wiczb

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – Dep[ar ta ment] III
Egz. nr 2 – [SO krypt.] „Ma son”
Druk. J.M./B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 152–154, ory gi nał, mps.
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Nr 12

1973 maj 12, Gdańsk – Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku
kpt. Woj cie cha Ra nie wi cza do za stęp cy ko men dan ta po wia to we go MO ds. Służ by Bez pie -
czeń stwa w Kar tu zach w spra wie ob ję cia sta łą kon tro lą ope ra cyj ną dzia łal no ści klu bu
„Po mo ra nia” w Łą czyń skiej Hu cie

aGdańsk, dnia 12 ma ja 1973 r.
Taj ne

Egz. nr b2b

Z[astęp]ca ko men dan ta po wia to we go MO
ds. Służ by Bez pie czeń stwa

w Kar tu zach

Od sze re gu mie się cy ist nie ją cy przy Za rzą dzie Głów nym ZK -P w Gdań sku stu denc -
ki klub „Po mo ra nia” zwięk sza swo ją ak tyw ność. Jest to w du żej mie rze za słu gą li te ra ta
gdań skie go Le cha Bąd kow skie go, któ ry z ra mie nia Za rzą du Głów ne go ZK -P opie ku je
się tą jed nost ką or ga ni za cyj ną zrze sze nia. W okre sie let nim, jak rów nież w trak cie ro ku
aka de mic kie go, miej scem spo tkań o cha rak te rze to wa rzy skim i szko le nio wym jest dla
klu bu „Po mo ra nia” miej sco wość Łą czyń ska Hu ta, gdzie znaj du je się chëcz ka szub ska
za go spo da ro wa na przez człon ków klu bu.

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka, iż w bie żą cym ro ku – w cza sie zbli ża ją cych się
wa ka cji – wie lu człon ków „Po mo ra nii” pra co wać bę dzie przy od bu do wie i kon ser wa cji
wspo mnia ne go wy żej obiek tu. Przy pusz czać na le ży, iż po byt człon ków klu bu w Łą czyń -
skiej Hu cie wy ko rzy sta ny bę dzie rów nież dla ce lów szko le nio wych. Z uwa gi na fakt, iż
człon ko wie „Po mo ra nii” pod da wa ni są „ide olo gii” an ty par tyj nej i an ty so cja li stycz nej
lan so wa nej przez li te ra ta Le cha Bąd kow skie go i zwią za nych z nim dzia ła czy zrze sze nia
ist nie je ko niecz ność sta łej kon tro li nad od by wa ny mi w Łą czyń skiej Hu cie im pre za mi,
jak rów nież ope ra cyj ne go za bez pie cza nia po by tu człon ków „Po mo ra nii” i in nych człon -
ków ZK -P w tej miej sco wo ści.

Po nad to wia do mym jest, iż Łą czyń ska Hu ta jest miej scem spo tkań osób zwią za nych
z Le chem Bąd kow skim w cza sie tzw. week en dów. Do bar dziej zna nych, sta łych by wal -
ców Łą czyń skiej Hu ty (zwią za nych z Le chem Bąd kow skim) na le żą: An to ni Fac, Iza bel -
la Tro ja now ska, Ró ża Ostrow ska.

Z po sia da ne go roz po zna nia wy ni ka, że Bąd kow ski naj czę ściej za miesz ku je u sta łych
miesz kań ców Łą czyń skiej Hu ty – Da nu ty i Ale go Bycz kow skich. Ad re sy i na zwi ska in -
nych osób wy naj mu ją cych miesz ka nia zna jo mym Bąd kow skie go nie są zna ne.
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a Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]
Gdań skie go. L.dz. BD–02175/73. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.

b–b Wpi sa no od ręcz nie.



W związ ku z po wyż szym zwra cam się z uprzej mą proś bą o:
1) ob ję cie sta łą kon tro lą ope ra cyj ną im prez i po by tów człon ków klu bu „Po mo ra nia”

na te re nie Łą czyń skiej Hu ty. W trak cie za bez pie cza nia szcze gól ną uwa gę zwra cać na le -
ży na:

– prze bieg, treść i cha rak ter szko leń or ga ni zo wa nych przez „Po mo ra nię”,
– oso by za pra sza ne przez „Po mo ra nię” w cha rak te rze pre le gen tów,
– za cho wa nie się człon ków „Po mo ra nii” w trak cie ca łe go po by tu w Łą czyń skiej

Hucie,
– for my kon tak tów człon ków „Po mo ra nii” ze sta ły mi miesz kań ca mi Łą czyń skiej Huty

oraz ewen tu al ne od dzia ły wa nie stu den tów na miesz kań ców;
2) ope ra cyj ne za bez pie cze nie osób utrzy mu ją cych sta łe kon tak ty ze sta ły mi miesz -

kań ca mi Gdań ska, a na le żą cy mi do kon tak tów Le cha Bąd kow skie go, bę dą cy mi sta ły mi
miesz kań ca mi Łą czyń skiej Hu ty. W trak cie po wyż sze go szcze gól ną uwa gę zwra cać na -
le ży na:

– cha rak ter kon tak tów z miesz kań ca mi Gdań ska,
– po glą dy po li tycz ne ww. i ewen tu al ne usta le nie, czy dzia ła cze ZK -P wy wie ra ją

na nich ne ga tyw ny wpływ po li tycz ny;
3) ope ra cyj ne za bez pie cza nie po by tu dzia ła czy ZK -P, w tym rów nież Le cha Bąd kow -

skie go, na te re nie Łą czyń skiej Hu ty. W trak cie po wyż sze go szcze gól ną uwa gę zwró cić
na le ży na:

– za cho wa nie się tych osób w trak cie po by tu i ewen tu al nie spo sób spę dza nia przez
nich cza su,

– ewen tu al ne im pre zy i spo tka nia ww. z udzia łem sta łych miesz kań ców Łą czyń skiej
Hu ty.

kpt. Woj ciech Ra nie wiczc

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Druk i oprac.: K.K./B.D.

Źró dło: AIPN Gd, 003/83, t. 1, k. 129–130, ory gi nał, mps.
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c Po wy żej nie czy tel ny pod pis i pie częć o tre ści: Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań -
sku.



Nr 13

1973 maj 29, War sza wa – Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW
płk. Wie sła wa Ko mo row skie go do na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku do ty czą -
ce od mo wy pu bli ka cji książ ki Le cha Bąd kow skie go pt. Huś taw ka

War sza wa, dnia a29a ma ja 1973 r.
Taj ne

bEgz. nr a2a

Na czel nik Wy dzia łu III
Ko men dy Wo je wódz kiej MO

w Gdań sku

W lu tym br. li te rat Lech Bąd kow ski, nie ma jąc for mal nej umo wy, zło żył w Pań stwo -
wym In sty tu cie Wy daw ni czym w War sza wie ma szy no pis swo jej książ ki pt. „Huś taw ka”
(na pi sa nej w la tach 1956–1958), z pro po zy cją jej opu bli ko wa nia.

Po ne ga tyw nej oce nie książ ki przez re dak to rów PIW i nie któ rych kry ty ków li te rac -
kich, głów nie ze wzglę du na jej an ty ko mu ni stycz ną treść, w koń cu kwiet nia br. udzie lo -
no Le cho wi Bąd kow skie mu od mo wy opu bli ko wa nia tej po zy cji w kra ju.

Nie jest wy klu czo ne, że obec nie Lech Bąd kow ski mo że wy ko rzy stać ten fakt do za -
su ge ro wa ne go mu przez Zbi gnie wa Her ber ta opra co wa nia na te mat ja ko by wzmo żo nej
dzia łal no ści cen zu ry.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po le wej stro nie od ręcz ny do pi sek: OE–IV 0913/73.



W za łą cze niu prze sy łam ma szy no pis książ ki Le cha Bąd kow skie go i re cen zję kry ty -
ka li te rac kie go – wy łącz nie do wia do mo ści służ bo wej. In for ma cja ta nie mo że być wy -
ko rzy sta na w ewen tu al nych roz mo wach z za in te re so wa nym lub źró dła mi in for ma cji.

Z[astęp]ca na czel ni ka Wydz[ia łu] IV
Dep[ar ta men tu] III MSW

(płk W[ie sław] Ko mo row ski1)c

Wyk. 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Opr. K. Maj.
Druk H.J.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 145, ory gi nał, mps.
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c Po wy żej pod pis.
1 Wie sław Ko mo row ski (ur. 1931), płk MO; 1950–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1954 mł. re fe rent

Wy dzia łu IV De par ta men tu V MBP, 1954–1955 re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu III MBP,
1955–1956 re fe rent Wy dzia łu IV De par ta men tu III KdsBP, 1957–1961 ofi cer ope ra cyj ny Wy działu IV
De par ta men tu III MSW, 1961–1965 st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW,
1965–1968 in spek tor Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1968–1980 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu III MSW, 1980–1986 na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW, 1986–1988 w gru -
pie re zer wo wej przy De par ta men cie Kadr MSW (od de le go wa ny do MSZ w cha rak te rze ku rie ra dy plo -
ma tycz ne go), 1988 r. na czel nik Wy dzia łu X De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1622, Ak ta oso bo we.



Nr 14

1980 sier pień 17, Gdańsk – In for ma cja od TW ps. „An to ni” do ty czą ca pla nów utwo rze -
nia tzw. Ra dy Rzecz ni ków

Źró dło: TW ps. „An to ni” Gdańsk, dnia 17 sierp nia 1980 r.
Przy jął: ppłk mgr W[oj ciech] Ra nie wicz Taj ne
Ho tel „He ve lius” Egz. nr …
Dnia 17 VIII 1980 r.

aIn for ma cja

1. W dniu 16 bm. ok. godz. 15.00 za dzwo ni łem do Le cha Bąd kow skie go, pro po nu jąc
mu spo tka nie pod stocz nią. Umó wi li śmy się na godz. 17.00. W tym cza sie przy bra mie
nr 2 trwał nie usta ją cy wiec. Prze ma wiał ktoś, ko go po gło sie Bąd kow ski okre ślił ja ko Bog -
da na Bo ru se wi cza1. Mó wił, że nie obec ność mi li cji świad czy o sła bo ści ustro ju, a si le straj -
ku ją cych. Na stęp nie – jak mi się zda je – [Da riusz] Kobz dej2 od czy tał oświad cze nie Ru chu
Mło dej Pol ski stwier dza ją ce, że wal ka to czy się o wyż sze spra wy niż eko no micz ne. Po -
tem czy ta no ar ty ku ły z „Ro bot ni ka”, sta re, nie ak tu al ne i głu pie: „Dy rek to rzy jeż dżą luk -
su so wy mi sa mo cho da mi, a ro bot ni cy mo gą ta ki sa mo chód naj wy żej po li zać”. Prze szli śmy
do 3 bra my (przy ga zow ni). Tam by ło tyl ko kil ku na stu lu dzi. W pew nej chwi li ktoś za czął
krzy czeć prze raź li wie: „Pod 2. bra mą ata ku je mi li cja! Ra tuj cie się, ucie kaj cie!”. Stocz -
niow cy otwo rzy li bra mę i ucie kli do mia sta. Bąd kow ski sko men to wał to: „To na pew no
pro wo ka cja taj nia ków”. Bąd kow ski mó wił mi, że w Gdań sku jest praw do po dob nie Ja cek
Ku roń3. Za pro po no wał mi też utwo rze nie ze spo łu rzecz ni ków, zło żo ne go z wy bit nych
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a Po le wej stro nie opa trzo ny pa ra fą od ręcz ny do pi sek: Jest tu tro chę i emo cji w oce nie.
1 Bog dan Bo ru se wicz (ur. 1949), dzia łacz opo zy cyj ny, po li tyk. W 1968 r. ska za ny na 3 la ta wię zienia

za kol por to wa nie ulo tek na te mat pro te stów stu denc kich w mar cu; czło nek KOR, w 1977 r. współ za ło -
ży ciel WZZ Wy brze ża, ini cja tor i or ga ni za tor straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na w sierp niu 1980 r.,
czo ło wy dzia łacz NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym ukry wał się, or ga ni za tor i czło nek władz
pod ziem nych struk tur „S”, aresz to wa ny w 1986 r., zwol nio ny na mo cy amne stii; w 1989 r. prze ciw nik
ob rad Okrą głe go Sto łu; w la tach 1989–1991 we wła dzach re ak ty wo wa ne go NSZZ „S” (prze wod ni czą -
cy ZR, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej); w la tach 1991–2001 po seł na Sejm RP, w la tach 
2001–2005 wi ce mar sza łek Sej mi ku Wo je wódz twa Po mor skie go, od 2005 r. se na tor i mar sza łek se na tu.
W la tach 1968–1969 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach spra wy ope ra cyj -
nej krypt. „Nie zna ny”/„Żak”, na stęp nie w la tach 1976–1985 przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań -
sku w ra mach SOR krypt. „Go dot”.

2 Da riusz Kobz dej (1954–1995), dzia łacz opo zy cyj ny, le karz. W la tach 1977–1979 uczest nik
ROPCiO, w 1979 r. współ za ło ży ciel RMP; uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na w sier -
pniu 1980 r., czło nek KOWzP; w sta nie wo jen nym ukry wał się, w 1981 r. czło nek za ło ży ciel Klu bu Myśli
Po li tycz nej im. Kon sty tu cji 3 Ma ja, w 1987 r. współ za ło ży ciel Gdań skie go Klu bu Po li tycz ne go im. Le -
cha Bąd kow skie go. W la tach 1977–1985 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku
w ra mach SOR/KE krypt. „Za mek”.

3 Ja cek Ku roń (1934–2004), po li tyk, dzia łacz har cer ski. Two rzył tzw. dru ży ny wal te row skie; czło -
nek PZPR, dzia łał w nur cie tzw. re wi zjo ni stów, w 1964 r. usu nię ty z par tii; w 1965 r. współ au tor „Li stu
otwar te go do człon ków POP PZPR i do człon ków uczel nia nej or ga ni za cji ZMS przy Uni wer sy te cie War -
szaw skim” – aresz to wa ny za je go kol por taż i ska za ny na 3 la ta wię zie nia, po wyj ściu na wol ność 



przed sta wi cie li świa ta na uki i kul tu ry Wy brze ża. Z ta kim po my słem Bąd kow ski no si się
od daw na, roz ma wiał m.in. na ten te mat z prof. [Sta ni sła wem] Hücklem4, któ ry od mó wił
uczest nic twa. Bo ru se wicz pod su nął Bąd kow skie mu kil ka osób ze śro do wi ska Po li tech ni -
ki [Gdań skiej], ale jak po wie dział, Bąd kow ski to ma wszyst ko „przy kle pać”. We wto rek
Bąd kow ski obie cał do star czyć mi za ło że nia te go „cia ła”.

2. Od Bąd kow skie go po je cha łem do An to nie go Fa ca, któ ry zdał mi do kład nie re la cję
z wy da rzeń ostat nich go dzin w stocz ni. Ok. godz. 14.00 osią gnię to po ro zu mie nie Ko mi -
te tu Straj ko we go z dy rek cją. Stocz niow cy osią gnę li – jak pod kre ślił Fac – wszyst ko: pod -
wyż ki płac, bu do wę po mni ka, przy ję cie do pra cy [An ny] Wa len ty no wicz5 i [Le cha]
Wa łę sy, le ga li za cję Wol nych Związ ków Za wo do wych, „glej ty” bez pie czeń stwa dla Ko -
mi te tu Straj ko we go. Wa łę sa wo bec te go po le cił, aby lu dzie do [godz.] 18.00 opu ści li stocz -
nię. W tym mo men cie do ak cji wkro czył Ruch Mło dej Pol ski, któ re go człon ko wie
prze do sta li się na te ren stocz ni: „Chłop cy ci – mó wił Fac – prze bra li się w stocz nio we
kom bi ne zo ny, ale moż na ich by ło ła two roz po znać. Po zna łem Alek san dra Hal la6 oraz Bo -
że nę7 i Mi ro sła wa Ry bic kich8. Za Bo że ną szło chy ba ze trzy dzie stu chło pa ków. Słysza -
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w 1967 r. li der gru py tzw. ko man do sów, w 1968 r. ini cja tor ak cji pro te sta cyj nej po zdję ciu Dzia dów Ada -
ma Mic kie wi cza z re per tu aru Te atru Na ro do we go w War sza wie, aresz to wa ny i ska za ny na 3,5 ro ku wię -
zie nia; w 1975 r. współ au tor i sy gna ta riusz „Li stu 59” do Sej mu PRL, w 1976 r. współ twór ca i li der KOR;
w la tach 1980–1981 do rad ca NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny, a na stęp nie aresz to -
wa ny pod za rzu tem pró by oba le nia si łą ustro ju PRL (zwol nio ny w 1984 r. na mo cy amne stii); w 1989 r.
uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu; w la tach 1989–1990 oraz 1992–1993 mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej; w la tach 1989–2001 po seł na Sejm PRL/RP, w 2000 r. za ło żył Uni wer sy tet Po wszech ny im. Ja na Jó -
ze fa Lip skie go w Te re mi skach. In wi gi lo wa ny przez De par ta ment III MSW w ra mach SOR krypt. „Wa tra”.

4 Sta ni sław Hückel (1911–1980), inż. Czło nek PAN; w okre sie mię dzy wo jen nym nad zo ro wał bu do -
wę bądź prze bu do wę por tów w Gdy ni, Wła dy sła wo wie, Ja star ni i Puc ku; od 1945 r. zwią za ny z Po li -
tech ni ką Gdań ską (1954–1956 rek tor), od 1962 r. prof. zwy czaj ny, au tor 9 mo no gra fii i 300 ar ty ku łów.
W la tach 1951–1953 był za re je stro wa ny przez Wy dział IV/VIIIA WUBP w Gdań sku ja ko in for ma tor ps.
„Li sow ski”. Zob. AIPN Gd, 0010/29, Tecz ka per so nal na in for ma to ra ps. „Li sow ski”.

5 An na Wa len ty no wicz (1929–2010), dzia łacz ka opo zy cyj na. Uczest ni czy ła w straj kach i de mon -
stra cjach w grud niu 1970 r. w Gdań sku; od 1978 r. czło nek WZZ Wy brze ża, re dak tor ka dru go obie go we -
go pi sma „Ro bot nik Wy brze ża”; jej zwol nie nie z pra cy w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na by ło bez po śred nią
przy czy ną wy bu chu straj ku w sierp niu 1980 r.; czło nek Pre zy dium MKS, na stęp nie czło nek Pre zy dium
MKZ w Gdań sku (od wo ła na w kwiet niu 1981 r. po kon flik cie z Le chem Wa łę są); w sta nie wo jen nym
in ter no wa na; w 2010 r. zgi nę ła w ka ta stro fie smo leń skiej. W la tach 1978–1990 in wi gi lo wa na przez Wy -
dział IIIA/In spek to rat 2 KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach SOR krypt. „Suw ni co wa”/„Eme ryt ka”.

6 Alek san der Hall (ur. 1953), hi sto ryk, dzia łacz opo zy cyj ny, po li tyk. Od 1977 r. uczest nik ROPCiO,
dzia łacz SKS, w 1979 r. współ za ło ży ciel i je den z li de rów RMP, re dak tor nie za leż ne go pi sma „Brat -
niak”; w 1981 r. do rad ca Le cha Wa łę sy; w sta nie wo jen nym ukry wał się i dzia łał w kon spi ra cyj nych
struk tu rach „So li dar no ści”, ujaw nił się po ogło sze niu amne stii w 1984 r.; w 1989 r. uczest nik ob rad Okrąg -
łe go Sto łu; mi ni ster bez te ki w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go; w la tach 1991–1993 oraz 1997–2001
po seł na Sejm RP. W la tach 1978–1989 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku
w ra mach SOR krypt. „Hak”/„Ar ka”.

7 Bo że na Ry bic ka -Grzy wa czew ska (ur. 1957), dzia łacz ka opo zy cyj na. 1977–1980 uczest nicz ka ROPCiO,
w 1979 r. współ za ło ży ciel ka RMP; w sierp niu 1980 r. uczest nicz ka straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na,
od je sie ni 1980 r. se kre tar ka Le cha Wa łę sy; w sta nie wo jen nym po cząt ko wo ukry wa ła się, w 1984 r. wy je -
cha ła do Fran cji, gdzie współ pra co wa ła z pi smem „Kon takt” i Biu rem Ko or dy na cyj nym „So li dar no ści”
w Bruk se li; w 1988 r. po wró ci ła do Pol ski, po 1989 r. za ję ła się dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną i do bro czyn ną.
W la tach 1983–1984 in wi gi lo wa na przez In spek to rat 2 WUSW w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Al ka”.

8 Mi ro sław Ry bic ki (ur. 1955), dzia łacz opo zy cyj ny. Współ pra co wał z wie lo ma śro do wi ska mi opo -
zy cyj ny mi (m.in. KOR, ROPCiO, SKS, WZZ), w 1979 r. współ za ło ży ciel RMP; w sierp niu 1980 r. 



łem, jak je den mó wił: „Prze cież nie mo że my opu ścić stocz ni, ju tro ma przyjść ksiądz, bę -
dzie od pra wio na msza”. W tym cza sie gru pa mło dych stocz niow ców za czę ła skan do wać:
„Trzy ty sią ce!” (cho dzi ło o pod wyż kę płac o trzy ty sią ce). Otwar to bra my i lu dzie za czę li
wy cho dzić, ale człon ko wie RMP wzy wa li do po zo sta nia. Jak mó wi ły mat ka i żo na stocz -
niow ca na zwi skiem Szar mach, któ re przy szły do Fa ców pod 1. bra mą (przy przy stan ku
ko le jo wym „Gdańsk -Stocz nia”), do szło do awan tur, wy zwisk, nie mal bi ja ty ki mię dzy wy -
cho dzą cy mi a po zo sta ją cy mi. Osta tecz nie w stocz ni po zo sta ło oko ło trzech ty się cy lu dzi.
„Zmar nu ją wszyst kie zdo by cze osią gnię te przez Wa łę sę – mó wił Fac – smar ka cze, chu li -
ga ni. Im wca le nie cho dzi o po pra wę wa run ków eko no micz nych. Chcie li by zmia ny ustro -
ju i do cze ka ją się te go, co by ło w Cze cho sło wa cji w 1968 r.”. An na Wa len ty no wicz by ła
bar dzo do brze wi dzia na na stocz ni, ale dzi siaj skom pro mi to wa ła się, mó wiąc do wy cho -
dzą cych: „Nie wie dzia łam, że stocz niow cy ma ją dłu gie ry je (w do my śle są świ nie). W tej
chwi li wszyst kie wy wal czo ne przez Wa łę sę po stu la ty są świst kiem do pod tar cia”.

3. W dniu 17 bm. uczest ni czy łem w mszy, któ ra zo sta ła od pra wio na pod stocz nią.
Ołtarz był usta wio ny na te re nie stocz ni, kil ka na ście me trów od 2. bra my. W mszy uczest -
ni czy li stocz niow cy, któ rzy da lej straj ku ją, i ok. 2,5–3 tys. osób z ze wnątrz. Mszę od pra -
wiał pro boszcz pa ra fii [pw.] św. Bry gi dy. Ka za nie by ło oględ ne, choć ksiądz wspo mniał
o We ster plat te ja ko za ple czu stocz ni. Na za koń cze nie od śpie wa no „Bo że, coś Pol skę”.
Wier ni śpie wa li tyl ko jed ną zwrot kę (tak jak się śpie wa nor mal nie w ko ścio łach), na to -
miast człon ko wie RMP od śpie wa li wszyst kie czte ry zwrot ki, jak na mo dli twach w koście -
le Ma riac kim w in ten cji Kobz de ja i [Ta de usza] Szczu dłow skie go9. Wi dzia łem Kobz de ja
w roz mo wie z re por te ra mi fil mo wy mi na da chu biu ra prze pu stek. Pod ko niec mszy wi -
dzia łem, że Piotr Dyk10 opu ścił te ren stocz ni i po szedł do mia sta. Po mszy usta wio no
pod stocz nią krzyż dla uczcze nia lu dzi, któ rzy zgi nę li w 1970 r.

4. Zda niem Fa ca, pań Szar ma cho wych i in nych lu dzi, z któ ry mi roz ma wia łem, spo -
łe czeń stwo jest już zmę czo ne straj kiem (zwłasz cza ko mu ni ka cji miej skiej). Sły sza łem
gło sy, że „tę garst kę mło dzie ży w stocz ni po win na roz pę dzić mi li cja”, „na resz cie po win -
no się za pro wa dzić po rzą dek”. Jak są dzę, człon ko wie Ru chu Mło dej Pol ski oraz Wa łę sa
i Wa len ty no wicz bę dą cy pod wpły wem WZZ i KSS „KOR”, któ rzy cał ko wi cie za an ga -
żo wa li się w strajk, nie wi dzą moż li wo ści od wro tu. Chcie li by do pro wa dzić do straj ku
po wszech ne go i oba le nia ustro ju so cja li stycz ne go.

„An to ni”
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uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na, w 1981 r. pod czas I KZD NSZZ „So li dar ność” or ga -
ni zo wał druk ga ze ty zjaz do wej „Głos Wol ny”; w sta nie wo jen nym po cząt ko wo ukry wał się, ujaw nił się
w grud niu 1982 r. W la tach 1986–1989 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III WUSW w Gdań sku w ra mach
SOR krypt. „Ry bak”.

9 Ta de usz Szczu dłow ski (ur. 1933). W la tach 1958–1968 ofi cer Ma ry nar ki Wo jen nej, po mi mo po -
sia da nia upraw nień ofi ce ra Ma ry nar ki Han dlo wej po zba wio ny moż li wo ści pra cy na mo rzu, zaj mo wał
się rze mio słem ar ty stycz nym; od 1977 r. uczest nik ROPCiO, pro wa dził w swo im miesz ka niu punkt in -
for ma cyj ny; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na, w 1981 r. gość ho no -
ro wy I KZD NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny. W la tach 1976–1988 in wi gi lo wa ny
przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach SOS/SOR krypt. „Pi sa rze”/„Mo re na”.

10 Piotr Dyk (ur. 1954), dzia łacz opo zy cyj ny, le karz. Od 1976 r. współ pra cow nik KOR, w 1977 r.
współ za ło ży ciel SKS, 1979–1980 dzia łacz RMP; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań -
skiej im. Le ni na; w sta nie wo jen nym ukry wał się; w 1984 r. wy emi gro wał do USA. W la tach 1976–1984
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach SOS/KE krypt. „Zna chor”.



Za da nia:
1. Ta kie jak na po przed nim spo tka niu.
2. Od być jak naj więk sze ilo ści roz mów w dniu dzi siej szym (A[lek san der] Hall, J[an]

Sam so no wicz11, J[an] Za pol nik12, K[azi mierz] Szo łoch)13. W trak cie prze pro wa dza nych
roz mów wy son do wać opi nie straj ku ją cych, ja kie ma ją pla ny, co chcą osią gnąć, prze dłu -
ża jąc strajk.

3. Je śli to bę dzie moż li we, ju tro do stać się z po mo cą Fa ca do stocz ni i prze pro wa dzić
roz mo wę z człon ka mi Ko mi te tu Straj ko we go, a szcze gól nie z L[echem] Wa łę są.

„An to ni”

Uwa gi i przed się wzię cia:
Spo tka nie od by łem z za cho wa niem za sad kon spi ra cji. W spo tka niu wziął udział płk

T[ade usz] Za wadz ki14 z MSW.
W cza sie spo tka nia omó wio no z TW szcze gó ło wo prze ka za ne mu za da nia oraz spo -

sób ich re ali za cji. TW zgod nie z na szy mi su ge stia mi za pew nił so bie do tar cie do „Ra dy
Rzecz ni ków”, któ rą chce utwo rzyć L[ech] Bąd kow ski – bę dzie miał rów nież wpływ
na po dej mo wa ne przez nią de cy zje. Z po wyż szej in for ma cji wy ni ka, że gru pa mło dych
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11 Jan Sam so no wicz (1944–1983), po eta, dzia łacz opo zy cyj ny. Czło nek i prze wod ni czą cy Ko ła Mło -
dych ZLP w Gdań sku; uczest nik Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go; od 1977 r. współ pra cow nik ROPCiO,
od 1978 r. – WZZ Wy brze ża, w 1979 r. współ za ło ży ciel RMP; w sierp niu 1980 r. brał udział w straj ku
w Aka de mii Me dycz nej w Gdań sku; czło nek Pre zy dium MKS, prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność”
w Aka de mii Me dycz nej, czło nek Pre zy dium ZR Gdań skie go NSZZ „So li dar ność”, w 1981 r. de le gat
na I KZD NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny; zmarł w nie wy ja śnio nych oko licz no -
ściach. W la tach 1976–1978 in wi gi lo wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku w ra mach SOR krypt.
„Do mi nik”, na stęp nie w la tach 1978–1984 przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach
SOR krypt. „Sam son”.

12 Jan Za pol nik (ur. 1927), żoł nierz AK -WiN, dzia łacz opo zy cyj ny. Uczest nik pro te stów ro bot ni czych
w grud niu 1970 r. w Stocz ni Gdań skiej; od 1977 r. uczest nik ROPCiO, w la tach 1978–1980 czło nek WZZ
Wy brze ża, w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na; w sta nie wo jen nym in -
ter no wa ny; w la tach 1984–1989 dzia łacz KIK w War sza wie i Bia łym sto ku, uczest nik straj ków w 1988 r.
W la tach 1978–1980 in wi gi lo wa ny przez Wy dział IIIA KW MO w Gdań sku w ra mach SOR krypt.
„Pacjent”, na stęp nie w la tach 1980–1989 przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Pa -
cjent”/„Ren ci sta”.

13 Ka zi mierz Szo łoch (1932–2009), dzia łacz opo zy cyj ny. Je den z przy wód ców straj ku w Stocz ni
Gdań skiej im. Le ni na w grud niu 1970 r.; od 1978 r. uczest nik ROPCiO i czło nek WZZ Wy brze ża, kol -
por ter pra sy nie za leż nej; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na, na stęp nie
dzia łacz NSZZ „So li dar ność”. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE/SOS
krypt. „Ka zek” oraz SOR krypt. „Ku rier”.

14 Ta de usz Za wadz ki (ur. 1930), płk MO; 1950–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1953 mł. re fe rent
Wy dzia łu III De par ta men tu III MBP, 1953–1955 re fe rent Wy dzia łu III De par ta men tu III MBP/KdsBP,
1955–1957 re fe rent Wy dzia łu I De par ta men tu III KdsBP/MSW, 1957–1961 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu I De par ta men tu III MSW, 1961–1963 st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW, 1963–1967
st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW, 1967–1968 in spek tor Wy dzia łu II De par ta -

men tu III MSW, 1968–1970 in spek tor De par ta men tu I MSW, 1970–1974 in spek tor Wy dzia łu II De par -
ta men tu III MSW, 1974–1977 st. in spek tor Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW, 1977–1979 st. in spek tor
Wy dzia łu IX De par ta men tu III MSW, 1979–1986 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu III
MSW, 1986–1988 na czel nik Wy dzia łu X De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1642, Ak ta oso bo we.



stocz niow ców kon ty nu ują cych strajk jest wy raź nie in spi ro wa na do dzia ła nia przez przed -
sta wi cie li RMP oraz WZZ i KSS „KOR”, któ rzy zmie rza ją do osią gnię cia (na tym eta pie
dzia ła nia) po sta wio nych so bie ce lów po li tycz nych.

Prze ka za ne in for ma cje przez TW zo sta ną wy ko rzy sta ne do wła ści we go ukie run ko -
wa nia dzia łań ope ra cyj nych oraz w mel dun kach do MSWb.

Wyk. w 4 egz.
Egz. nr 1 – t[ecz ka] pr[acy] TW
Egz. nr 2 – Wy ciąg – Wydz[iał] IIIA wm.
Egz. nr 3 – spr[awa] oper[acyj ne go] roz[pra co wa nia] „In spi ra tor”
Egz. nr 4 – spr[awa] oper[acyj ne go] roz[pra co wa nia] „Mło dzie żow cy”
Druk G.M.

Źró dło: AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 182–183, ory gi nał, mps.
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b Po ni żej nie czy tel ny pod pis i pie częć o tre ści: Na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku ppłk
mgr Woj ciech Ra nie wicz.



Nr 15

1980 sier pień 21, Gdańsk – De kla ra cja Od dzia łu Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol -
skich wy ra ża ją ca po par cie dla straj ku ją cych

Dnia 21 sierp nia 1980 r. ni żej pod pi sa ni człon ko wie Gdań skie go Od dzia łu Związ ku
Li te ra tów Pol skich ze bra li się ce lem omó wie nia sy tu acji po wsta łej w Gdań sku, na Przy -
mo rzu Gdań skim i w sze re gu miast wzdłuż Wy brze ża, od Szcze ci na po El bląg.

Uwa ża my za swój oby wa tel ski obo wią zek, wzmo żo ny od po wie dzial no ścią mo ral ną
pi sa rza, przed sta wić spo łe czeń stwu nasz po gląd na spo so by po stę po wa nia ce lem za po -
bie że nia fi zycz ne mu wy bu cho wi wro go ści, ce lem po wstrzy ma nia stron od sto so wa nia
ja kich kol wiek re pre sji te raz i w przy szło ści, ce lem przy śpie sze nia stop nio we go po wro tu
spo łe czeń stwa do ży cia w nor mal nych wa run kach i roz wią zy wa nia je go pro ble mów. Z po -
wo du od cię cia te le ko mu ni ka cyj ne go Gdań ska od głę bi kra ju nie mo że my po ro zu mieć się
z Za rzą dem Głów nym Związ ku Li te ra tów Pol skich w War sza wie dla wy mia ny zdań i na -
kło nie nia naj wyż szej in stan cji związ ku do za bra nia gło su, tym bar dziej więc od czu wa -
my cią żą cy na nas obo wią zek pu blicz ne go wy stą pie nia z [a] ape lem o spo kój, ład, nie
ucie ka nie się do si ły lub gróźb jej uży cia przez ko go kol wiek.

Z ape lem tym zwra ca my się do władz po li tycz nych, do straj ku ją cych z Mię dzy za kła -
do wym Ko mi te tem Straj ko wym na cze le, ob ra du ją cym na te re nie Stocz ni Gdań skiej,
do ca łe go spo łe czeń stwa ww. ob sza rów. Wy ra ża my naj głęb sze prze świad cze nie, że nie
na le ży szer mo wać wy ma ga nia mi pol skiej ra cji sta nu, uży wa jąc tej ra cji ja ko stra sza ka
przed so jusz ni ka mi Pol ski, a za ra zem za je go po mo cą, bro niąc in te re sów war stwy rzą -
dzą cej Pol ską.

Straj ku ją cy nie wy su wa ją i – je ste śmy o tym prze ko na ni – nie bę dą wy su wa li żą dań
za gra ża ją cych bez pie czeń stwu Pol ski, jak zmia ny w sys te mie pań stwo wym środ ka mi
nie de mo kra tycz ny mi, osła bie nia so ju szu ze Związ kiem Ra dziec kim, umniej sze nia obron -
no ści Ukła du War szaw skie go. Zda niem na szym ko niecz ne jest do ko na nie głę bo kich re -
form w pań stwie dro gą ewo lu cji za bez pie czo nej i kon tro lo wa nej, a za tem roz po czy na nej
już za raz z po da niem do pu blicz nej i wią żą cej wia do mo ści wia ry god nych środ ków gwa -
ran tu ją cych jej kon se kwent ne prze pro wa dze nie wte dy, gdy nie bez pie czeń stwo bez po -
śred nie go kon flik tu mi nie.

Ta kim środ kiem jest, w na szym prze ko na niu, utwo rze nie no wych związ ków za wo -
do wych po sia da ją cych sa mo dziel ną po zy cję wo bec in sty tu cji par tyj no -pań stwo wych,
związ ków, któ rych wła dze bę dą wy bie ra ne przez pra cow ni ków bez ja kie go kol wiek na -
ci sku ze stro ny tych in sty tu cji.

Jest nim od no wa ca łe go sys te mu przed sta wi ciel skie go od do łu do gó ry, więc z sej -
mem na cze le, po le ga ją ca na wy ło nie niu przed sta wi cie li spo łe czeń stwa w dro dze praw -
dzi we go wy bo ru.

Jest nim otwar ta od po wie dzial ność przed spo łe czeń stwem osób spra wu ją cych wła -
dzę za ich czy ny. Tak więc mu si być wresz cie ujaw nio na praw da o oko licz no ściach, któ -
re do pro wa dzi ły do wy bu chu w grud niu 1970 r., i o lu dziach, któ rzy wte dy wy da wa li
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a Skre ślo ne sło wo nie czy tel ne, po wy żej nad pi sa no: po wszech nym.



de cy zje. Zdać spra wę ze swych po czy nań po win ny tak że oso by, któ re do pro wa dzi ły lub
do pu ści ły do obec ne go sta nu na pię cia w kra ju. W tej chwi li naj waż niej sze jest pod ję -
cie przez wła dze kon kret nych roz mów z Mię dzy za kła do wym Ko mi te tem Straj ko -
wym. Cho dzi o naj szyb sze przy wró ce nie nor mal nych wa run ków ży cia i pra cy.
Na dal szym pla nie, ale spra wą wiel kie go zna cze nia dla spo łe czeń stwa pol skie go, jest roz -
wój twór czo ści pi sar skiej i ar ty stycz nej. W tej dzie dzi nie na czo ło wy su wa ją się dwa pil -
ne po stu la ty: anu lo wa nie de kre tu o Urzę dzie Kon tro li [Pra sy], Pu bli ka cji [i] Wi do wisk
i za stą pie nie go usta wą sej mo wą ogra ni cza ją cą cen zu rę do naj istot niej szych ele men tów
bez pie czeń stwa pań stwa i je go miej sca w ukła dzie mię dzy na ro do wym, oraz prze strze -
ga nie pra wa do pu bli ko wa nia dla wszyst kich pi sa rzy i peł nej swo bo dy po ru sza nia się
po kra ju i wy jaz du za gra ni cę.

Zwra ca my się do naj szer szych krę gów in te li gen cji pol skiej, do li te ra tów, do dzien ni -
ka rzy, na któ rych te raz spo czy wa szcze gól nie waż ny obo wią zek rze tel ne go in for mo wa -
nia spo łe czeń stwa, do ar ty stów, do lu dzi na uki i tech ni ki o przy łą cze nie się do na sze go
wy stą pie nia.

Gdańsk, 21 sierp nia 1980 r.

Po wyż szą de kla ra cję re da go wa li: [Te re sa] Fe renc1, [Lech] Bąd kow ski, [Zbi gniew]
Jan kow ski2, [Mie czy sław] Czy chow ski, [Sta ni sław] Za łu ski, [Zbi gniew] Szy mań ski. 

Pro jekt pod pi sa li z nie wiel ki mi po praw ka mi: [Sta ni sław] Dą brow ski, Czy chow ski,
Bąd kow ski, Jan kow ski, [Mi ro sław] Ste ce wicz, Za łu ski, Szy mań ski, Fe renc, [Ka zi mierz]
No wo siel ski3, [Bo le sław] Fac oraz [Ma ria] Bo du szyń ska -Bo ro wi ko wa (z jej upo waż nie -
nia pod pis zło żył Lech Bąd kow ski). Z człon ków Ko ła Mło dych przy Od dzia le Gdań skim
ZLP – Zbi gniew Jo achi miak4, w imie niu pię cio oso bo we go Za rzą du Ko ła Mło dych.

Źró dło: AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 298, ory gi nał, mps.
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1 Te re sa Jan kow ska -Fe renc (ur. 1934), po et ka. De biu to wa ła w 1958 r.; by ła pre ze sem Od dzia łu Gdań -
skie go ZLP przed je go za wie sze niem w grud niu 1981 r.; w la tach osiem dzie sią tych współ pra co wa ła
z Dusz pa ster stwem Śro do wisk Twór czych w Gdań sku.

2 Zbi gniew Jan kow ski (ur. 1931), po eta. De biu to wał w 1956 r.; w la tach 1960–1965 re dak tor Rozgłoś -
ni Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, współ pra cow nik pi sma „No wi ny” w Ryb ni ku; w la tach 1979–1996
był ak tyw nie zwią za ny z Dusz pa ster stwem Aka de mic kim oraz Dusz pa ster stwem Śro do wisk Twór czych
w Gdań sku; współ or ga ni za tor i czło nek Sto wa rzy sze nia Ma ry ni stów Pol skich.

3 Ka zi mierz No wo siel ski (ur. 1948), po eta, hi sto ryk li te ra tu ry pol skiej, prof. UG. Z Uni wer sy te tem
Gdań skim jest zwią za ny od 1972 r.; po wo łał i współ re da go wał pod ziem ne pi smo „Pod punkt”, a po znie -
sie niu sta nu wo jen ne go kwar tal nik „Ty tuł”.

4 Zbi gniew Jo achi miak (ur. 1950), po eta. Je den z za ło ży cie li gru py po etyc kiej „Wspól ność” i li de rów
ru chu po etyc kie go „No wej Pry wat no ści”, zwią za ny z kwar tal ni kiem „Punkt” i mie sięcz ni kiem „Au to graf”,
obec nie jest re dak to rem na czel nym i wy daw cą kwar tal ni ka „Mi go ta nia, prze ja śnie nia”. W la tach 1976–1977
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach SOS krypt. „Ju nio rzy” (wspie ra nie fi nan -
so we dzia łal no ści KOR), w 1982 r. zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział II KW MO w Gdań sku ja ko KTW,
w 1984 r. ka te go rię re je stra cji zmie nio no na TW ps. „No wa kow ski”, zdję ty z ewi den cji w 1990 r.
Zob. AIPN, Kar ta EO -4/77 z Kar to te ki od two rze nio wej b. Biu ra „C” MSW dot. Z. Jo achi mia ka; AIPN Gd,
Kar ta E -15 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. Z. Joachi mia ka.



Nr 16

1980 sier pień 25, Gdańsk – In for ma cja od TW ps. „Ry bak” do ty czą ca wy da nia wspól ne -
go oświad cze nia dzien ni ka rzy na te mat ich pra cy w cza sie trwa nia straj ku

aŹródło: TW „Ry bak” aTaj ne spec[jal ne go] zna cze nia
Przy jął: kpt. W[al de mar] Mi sie wicz1 Egz. nr 1a

Miej sce: po kój ho te lo wya Gdańsk, 25 sier pnia 1980 [r.]

aInformacjaa

W dniu dzi siej szym na za ple czu biu ra pra so we go MKS (sa la pa mią tek w bu dyn ku
BHP na I pię trze) Lech Bąd kow ski usi ło wał zmon to wać wspól ne oświad cze nie dzien ni -
ka rzy kra jo wych na te mat ich pra cyb. Oświad cze nie mia ło za wie rać ele men ty po tę pia ją -
ce do tych cza so wy spo sób in for mo wa nia na te mat wy da rzeń w stocz niach Wy brze ża.
Zo sta ło ono stor pe do wa ne przez dzien ni kar kę z „Try bu ny Lu du” – [Ire nę] Dryll2. Pod -
ję ła ona dys ku sję ze zgro ma dzo ny mi dzien ni ka rza mi. Dys ku sja szyb ko prze ro dzi ła się
w kłót nię i awan tu rę. W re zul ta cie ktoś ze służ by po rząd ko wej za gro ził wy rzu ce niem ca -
łe go to wa rzy stwa z lo ka lu przy po mo cy po rząd ko wych, za zna cza jąc lo jal nie, że p. Dryll
zo sta nie wy rzu co na ja ko pierw sza. Do szło do ogól nej awan tu ry mię dzy ob słu gą biu ra,
któ ra za rzu ca ła kłam li wość in for ma cji w pra sie kra jo wej, a dzien ni ka rza mi – tym ra zem
już zjed no czo ny mi – że kra jo wym dzien ni ka rzom utrud nia się pra cę, że nie ma ją oni ta -
kie go jak dzien ni ka rze za gra nicz ni do stę pu do in for ma cji.

IIc. Ze non Pał ka3 z N[ie za leż nej] O[fi cy ny] W[ydaw nicz]ej prze by wa ją cy w Stocz ni
Gdań skiej po wie dział, że w dniu wczo raj szym uzy ski wa no po łą cze nia przy po mo cy hasła
MKS zgła sza ne go na cen tra li te le fo nicz nej. Po łą cze nia by ły re ali zo wa ne na tych miast.
Cho dzi tu oczy wi ście o po łą cze nia z War sza wą.

„Ry bak”
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a–a Frag ment na pi sa ny od ręcz nie.
b Na le wym mar gi ne sie pa ra fa.
c Na le wym mar gi ne sie opa trzo ny pa ra fą od ręcz ny do pi sek: Po łą cze nie [ręcz ne – tak od czy ta no]

z W[ar sza]wą jest. 
1 Wal de mar Mi sie wicz (ur. 1945), mjr MO; 1971–1973 in spek tor Re fe ra tu ds. SB KD MO w No wej

Hu cie, 1973–1974 st. in spek tor Re fe ra tu ds. SB KD MO w No wej Hu cie, 1974–1977 in spek tor Wy dzia -
łu VI De par ta men tu III MSW, 1977–1979 in spek tor Wy dzia łu IX De par ta men tu III MSW, 1979–1982
in spek tor Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW, 1982–1985 in spek tor Wy dzia łu IX De par ta men -
tu III MSW, 1985–1986 st. in spek tor Wy dzia łu IX De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1109, Ak ta oso -
bo we.

2 Ire na Dryll (ur. 1937). Wie lo let nia dzien ni kar ka „Try bu ny Lu du”, czło nek eg ze ku ty wy POP PZPR
te goż dzien ni ka; wi ce pre zes SDP.

3 Ze non Pał ka (ur. 1952), dzia łacz opo zy cyj ny. Współ pra cow nik KOR, współ or ga ni za tor SKS we
Wro cła wiu; czło nek MKZ NSZZ „So li dar ność” we Wro cła wiu; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny;
w 1983 r. wy emi gro wał do Ber li na Za chod nie go. W la tach 1977–1983 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III
KW MO we Wro cła wiu w ra mach SOR krypt. „Ka me le on”.



PS. Lech Bąd kow ski jest rzecz ni kiem pra so wym MKS. W dniu dzi siej szym udzie lał
już kil ka ra zy wy wia dów i prze ka zy wał oświad cze nia dla pra sy za gra nicz nej.

„Ry bak”

aUwagia
aW za łą cze niu prze ka za ny przez TW nu mer spe cjal ny „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”

KOR, przy wie zio ny z War sza wy w więk szej ilo ści przez J[ana] Nel ke na4, któ ry jest kol -
por to wa ny wśród straj ku ją cy cha.

aInsp[ek tor] Wydz[ia łu] V
Dep[ar ta men tu] III MSW

kpt. W[al de mar] Mi sie wi cza

aWyk. 2 egz.
Nr 1 – Wydz[iał] III [KW MO] Gdańsk
Nr 2 – tecz ka pra cy TWa

Źró dło: AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 317, ory gi nał, mps.
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4 Jan Nel ken (ur. 1949), in for ma tyk, pro gra mi sta. Kol por ter pism bez de bi to wych (od 1978 r. zwią -
za ny z Nie za leż ną Ofi cy ną Wy daw ni czą). Za re je stro wa ny 3 XI 1972 r. przez Wy dział II De par ta men -
tu III MSW ja ko KO ps. „Ja nek”, 14 XI 1974 r. zdję ty z ewi den cji, na stęp nie za re je stro wa ny po now nie
przez tę sa mą jed nost kę 6 I 1978 r. ja ko TW ps. „Ma rian”, zdję ty z ewi den cji 30 VIII 1982 r. z po wo du
wy jaz du za gra ni cę. Zob. AIPN, 00170/784, t. 1, Tecz ka per so nal na TW ps. „Ma rian”.



Nr 17

1985 ma rzec 26, Gdańsk – Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku do ty -
czą cy za koń cze nia pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „In spi ra -
tor” z po wo du zgo nu fi gu ran ta Le cha Bąd kow skie go

Taj nea 

Mel du nek ope ra cyj nyb

[Ta be la ko do wa:]
Iden ty fi ka tor mel dun ku: 001509/84c.
1. Nadaw ca mel dun ku: Wy dział III WUSW w Gdań sku GD2B 00.
2. Da ta nada nia mel dun ku: 26 III 1985 [r.].
3. Nr re je stra cyj ny: „C” GD008 591.
4. Da ne oso bo we in spek to ra ope ra cyj ne go: Ro pe lew ski Ma ciej1 – 339864.
5. Za gro że nie (fakt): Wy ko rzy sty wa nie or ga ni za cji spo łecz no -po li tycz nych i sto wa -

rzy szeń do pro wa dze nia ne ga tyw nej dział[al no ści] po lit[ycz nej] – 01023.
[...]d

16. Spo sób za koń cze nia spra wy: Śmierć fi gu ran ta – M.
[...]d

Ob ję cie kon tro lą ope ra cyj ną w ra mach spra wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra tor” człon -
ka Od dzia łu Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol skich Le cha Bąd kow skie go, s. Ka zi -
mie rza i Zo fii z d. Fau st man, ur. 24 I 1920 r. w To ru niu, na ro do wość i oby wa tel stwo
pol skie, wy kształ ce nie wyż sze, roz wie dzio ny, bez par tyj ny, zam[iesz ka ły] Gdańsk,
ul. […], po dyk to wa ne by ło uak tyw nie niem się ww. na płasz czyź nie Zrze sze nia Ka szub -
sko -Po mor skie go, jak rów nież po dej mo wa niem przez fi gu ran ta ne ga tyw nej dzia łal no ści
w ra mach Od dzia łu Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol skich. Wspo mnia ną dzia łal ność
fi gu ran ta po sta no wio no wy ja śnić w ra mach za gro że nia – „wy ko rzy sta nie or ga ni za cji spo -
łecz no -po li tycz[nej] i sto wa rzy szeń do pro wa dze nia ne ga tyw nej dzia łal no ści po li tycz -
nej”. Pierw sza pró ba ofi cjal ne go za pre zen to wa nia przez L[echa] Bąd kow skie go po glą dów
pre zen to wa nych przez ak ty wi stów zor ga ni zo wa nych ele men tów an ty so cja li stycz nych
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a Po ni żej pie częć na głów ko wa o tre ści: Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych w Gdań sku 09.
L.dz. BA–0611/85. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie

b Po wy żej nad pi sa no od ręcz nie: „C”. Po le wej stro nie pa ra fa i pie częć o tre ści: Za stęp ca szefa Wo -
je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Gdań sku płk mgr Ze non Ring.

c W ory gi na le omył ko wo: 74.
d Po mi nię to nie wy peł nio ne punk ty ta be li.
1 Ma ciej Ro pe lew ski (ur. 1951), kpt. MO; 1976–1978 in spek tor Wy dzia łu Do cho dze nio we go

KM MO w Gdy ni, 1978–1979 in spek tor Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KM MO w Gdy ni, 1979–1981 in -
spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1981–1985 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO/WUSW
w Gdań sku, 1985–1986 kie row nik sek cji Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku, 1986–1988 na czel nik
Wydziału Pasz por tów RUSW w Gdy ni, 1988–1989 st. in spek tor Wy dzia łu II WUSW w Gdań sku. AIPN
Gd, 214/2448, Ak ta oso bo we.



mia ła miej sce na fo rum Od dzia łu Gdań skie go ZLP w dniu 16 II 1979 r. W trak cie wspo -
mnia ne go ze bra nia dys ku syj ne go za ini cjo wa ne go przez fi gu ran ta przed sta wił on swo je
prze my śle nia za war te w opra co wa niu pt. „Twa rzą do przy szło ści” – roz wa ża nia o po li -
ty ce Pol ski.

Ten den cyj na oce na współ cze snych re aliów spo łecz no -po li tycz nych PRL nie spo tka -
ła się z szer szyme za in te re so wa niem od bior ców, a wręcz prze ciw nie – więk szość uczest -
ni ków spo tka nia ne ga tyw nie usto sun ko wa ła się do przed sta wio nych tez. Ta nie uda na
pró ba pu blicz ne go uze wnętrz nie nia swo ich po glą dów oraz za in te re so wa nia ni mi gdań -
skich li te ra tów spo wo do wa ła, iż L[ech] Bąd kow ski za jął się ak tyw niej spra wa mi zwią -
za ny mi bez po śred nio z dzia łal no ścią Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go. Nie za leż nie
od po wyż sze go fi gu rant na dal utrzy my wał kon tak ty z przed sta wi cie la mi ak ty wi stów zor -
ga ni zo wa nych ele men tów an ty so cja li stycz nych, któ rym prze ka zy wał swo je opra co wa -
nia do opu bli ko wa nia na ła mach nie le gal nych wy daw nictw.

Ko lej ne wy stą pie nie L[echa] Bąd kow skie go o wro giej wy mo wie na fo rum Związ ku
Li te ra tów Pol skich mia ło miej sce w li sto pa dzie 1979 r. pod czas Zjaz du Spra woz daw cze -
go ZLP w Ra dzie jo wi cach. W trak cie swo je go wy stą pie nia fi gu rant zre la cjo no wał w kon -
tek ście kon sty tu cyj nych praw każ de go oby wa te la Pol ski spra wę „bez praw nych re pre sji”,
ja kie do tknę ły ze stro ny władz człon ka Od dzia łu Gdań skie go ZLP – Sta ni sła wa Za łu -
skie go. Bez po śred nią kon se kwen cją po wyż sze go wy stą pie nia by ło – przy do dat ko wej
in spi ra cji L[echa] Bąd kow skie go – wy sto so wa nie przez Za rząd Od dzia łu Gdań skie go
ZLP ofi cjal ne go pi sma z pro te stem do prze wod ni czą ce go WRN w Gdań sku, Pre zy dium
Za rzą du Głów ne go ZLP w War sza wie oraz pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Gdań sku.

Za ostrza ją ca się la tem 1980 r. sy tu acja spo łecz no -po li tycz na na Wy brze żu spo wo do -
wa ła oży wie nie dzia łal no ści fi gu ran ta na fni wief li te rac kiej. W tym okre sie opra co wał on
i przed sta wił na ze bra niu Od dzia łu Gdań skie go ZLP w dniu 21 VIII 1980 r. de kla ra cję
sta no wią cą ten den cyj ną pró bę oce ny ów cze snej sy tu acji przez pi sa rzy śro do wi ska gdań -
skie go, po ru sza ją cą jed no cze śnie wszyst kie kwe stie wy su wa ne przez Mię dzy za kła do wy
Ko mi tet Straj ko wy przy Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na. Opra co wa ną przez L[echa] Bąd -
kow skie go de kla ra cję pod pi sa ło trzy dzie stu li te ra tów oraz osiem na ście osób na le żą cych
do Ko ła Mło dych przy Od dzia le Gdań skim ZLP. Wspo mnia na de kla ra cja zo sta ła ogło -
szo na na wie cu w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na oraz roz kol por to wa na na te re nie Trój -
mia sta.

Ko lej ną ini cja ty wą L[echa] Bąd kow skie go wią żą cą się z gdań skim śro do wi skiem lite -
rac kim, z któ rą wy stą pił on na fo rum Za rzą du Głów ne go ZLP w War sza wie, by ły po stu -
la ty sta wia ne pod czas ko lej nych ze brań sierp nio wych i wrze śnio wych w 1980 r. Od dzia łu
Gdań skie go ZLP, wią żą cą się bez po śred nio z pod sta wo wy mi pro ble ma mi nur tu ją cy mi
śro do wi sko li te rac kie w kon tek ście zmian sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w kra ju po za -
koń cze niu fa li straj ków na Wy brze żu.

Rów no le głe ak tyw ne uczest nic two L[echa] Bąd kow skie go w pra cach Ko mi sji ds. In -
for ma cji Pu blicz nej i Pra so wej spo wo do wa ło, iż po czął on stop nio wo po pa dać w kon -
flikt z dzia ła cza mi KSS „KOR”, któ rzy za czę li do mi no wać w gdań skim MKZ NSZZ
„So li dar ność”.
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e W ory gi na le: na szym.
f–f Wpi sa no od ręcz nie.



Po wyż sza sy tu acja spo wo do wa ła, iż fi gu rant kry tycz nie usto sun ko wał się do roz wi -
ja ją ce go [się] ru chu związ ko we go oraz nie któ rych je go przy wód ców, cze go dał wy raz
w trak cie spo tka nia au tor skie go w paź dzier ni ku 1980 r. od by wa ją ce go się w ra mach
XI De ka dy Pi sa rzy Wy brze ża. W swym wy stą pie niu po ru szał rów nież kwe stie wią żą ce
się z trud no ścia mi stwa rza ny mi przez wła dzę two rzą ce mu się no wemu związ ko wi NSZZ
„So li dar ność”.

Bio rąc na stęp nie ak tyw ny udział w ob ra dach XXI Zjaz du De le ga tów Związ ku Li te -
ra tów Pol skich w War sza wie, fi gu rant wy gło sił re fe rat oma wia ją cy naj istot niej sze pro -
ble my nur tu ją ce pi sa rzy w kon tek ście ów cze snej sy tu acji we wnętrz nej w kra ju z jej
szer szy mi uwa run ko wa nia mi mię dzy na ro do wy mi. Nie za leż nie od po wyż sze go L[ech]
Bąd kow ski w trak cie wspo mnia nych ob rad wy bra ny zo stał do Za rzą du Głów ne go ZLP.

Po czą tek 1981 r. przy niósł ko lej ną ne ga tyw ną ini cja ty wę fi gu ran ta w po sta ci opra co -
wa nia – „Apel pi sa rzy gdań skich”, wy gło szo ne go na ze bra niu spra woz daw czo -wy bor -
czym Od dzia łu Gdań skie go ZLP w stycz niu 1981 r., kła dą ce go głów ny na cisk na
una ocz nie nie spo łe czeń stwu ko niecz no ści unor mo wa nia we wnętrz nej sy tu acji w kra ju,
mo gą cej być pod sta wą wła ści we go roz wi ja nia się ru chu związ ko we go.

W mar cu 1981 r. fi gu rant opra co wał ko lej ne oświad cze nie gdań skie go śro do wi ska li -
te rac kie go kie ro wa ne do pre mie ra W[oj cie cha] Ja ru zel skie go, bę dą ce prze ja wem za nie -
po ko je nia śro do wi ska pi sa rzy gdań skich ob ja wa mi na ru sza nia pra wo rząd no ści przez
wła dzę, za wie ra ją ce jed no cze śnie apel o roz ła do wa nie na pię tej sy tu acji w kra ju.
Pod wspo mnia nym oświad cze niem pod pi sa ło się dwu dzie stu czte rech li te ra tów – człon -
ków Od dzia łu Gdań skie go ZLP.

Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go w PRL w dniu 13 grud nia 1981 r. spo wo do wa ło, iż
fi gu rant za prze stał po dej mo wa nia ne ga tyw nych ini cja tyw na płasz czyź nie li te rac kiej.

Po cząw szy od po cząt ków 1982 r. stan zdro wia fi gu ran ta uległ znacz ne mu po gor sze -
niu, co spo wo do wa ło, iż wy łą czył się on z ja kiej kol wiek czyn nej dzia łal no ści za rów no
na płasz czyź nie ZLP, jak i ZK-P.

Nie za leż nie od po wyż sze go L[ech] Bąd kow ski sy gno wał na dal swo im na zwi skiem
wszel kie ne ga tyw ne ini cja ty wy, z ja ki mi wy stę po wa li przed sta wi cie le gdań skie go śro -
do wi ska li te rac kie go, szcze gól nie w oso bie An to nie go Bo le sła wa Fa ca – peł nią ce go
w tym no wąg funk cję pre ze sa Od dzia łu Gdań skie go ZLP. Fi gu rant utrzy my wał rów nież
na dal kon tak ty z przed sta wi cie la mi śro do wisk ne ga tyw nie na sta wio nych do obec nej sy -
tu acji w kra ju.

Kon se kwen cją sta le po gar sza ją ce go się sta nu zdro wia fi gu ran ta był je go zgon
w dniu 24 II 1984 r.

Nie za leż nie od po wyż sze go in for mu ję, iż w trak cie pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne -
go roz pra co wa nia krypt. „In spi ra tor” wy ja śnio no i udo ku men to wa no na stę pu ją ce za -
gro że nia:

– Ne ga tyw na ini cja ty wa po li tycz na wo bec władz pań stwo wo -po li tycz nych – 002676/78;
– Or ga ni zo wa nie nie for mal nych grup szko le nio wych – 003317/78;
– Nie for mal na gru pa an ty so cja li stycz na – 002286/80;
– Or ga ni zo wa nie kon fe ren cji pra so wych – 002287/80;
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g Sło wo skre ślo ne, po wy żej nad pi sa no od ręcz nie: cza sie.



– Wy ko rzy sta nie or ga ni za cji spo łecz no -po li tycz nych i sto wa rzy szeń do pro wa dze nia
ne ga tyw nej dzia łal no ści po li tycz nej – 000260/81;

– Kol por taż ma te ria łów (bro szu ry, książ ki, opra co wa nia) opu bli ko wa nych przez nie -
le gal ne wy daw nic two w kra ju – 003984/78.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, pro wa dze nie spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt.
„In spi ra tor” za koń czo no, a ze bra ne ma te ria ły zło żo no w Wy dzia le „C” tut[ej sze go]
WUSW.

Wnio ski:
– Ze bra ny w to ku pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „In spi -

ra tor” ma te riał w peł ni po twier dził za sad ność za ło że nia spra wy ope ra cyj nej, wszech -
stron nie wy ja śnia jąc wro gą dzia łal ność L[echa] Bąd kow skie go w ra mach wpro wa dzo -
nych za gro żeń.

– Pro wa dzo na w ra mach spra wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra tor” ak tyw na kon tro la
ope ra cyj na fi gu ran ta po zwo li ła na za bez pie cze nie do pły wu in for ma cji, umoż li wia jąc tym
sa mym po dej mo wa nie sze re gu prze ciw dzia łań, któ re w znacz nym stop niu ogra ni czy ły
ne ga tyw ną dzia łal ność pro wa dzo ną przez L[echa] Bąd kow skie go w gdań skim śro do wi -
sku kul tu ro twór czymh.

Źró dło: AIPN Gd, 0046/829, t. 2, k. 66–70, ory gi nał, mps.
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h Po ni żej nie czy tel ny pod pis i pie częć o tre ści: Na czel nik Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku kpt.
mgr Le on Stań czyk.
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