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Woj�ciech�Kru�pa,�Ja�ro�sław�Ła�bo�wicz

In�for�ma�cja�o do�ku�men�ta�cji
po�cho�dzą�cej�z tzw.�wor�ków
ewa�ku�acyj�nych�prze�ka�za�nych
przez�Urząd�Ochro�ny�Pań�stwa
do�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�
Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci
Na�ro�do�wej�w Ka�to�wi�cach

Wśród ma te ria łów ar chi wal nych prze ję tych pod ko niec 2001 r. przez ka to wic ki Od -
dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej z Urzę du Ochro ny Pań stwa, obok wy two rzo -
nych i zgro ma dzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa akt ope ra cyj nych i ad mi ni -

stra cyj nych, wy daw nictw re sor to wych, kar to tek i in nych po mo cy ewi den cyj nych, zna la zła
się gru pa ar chi wa liów w tzw. wor kach ewa ku acyj nych. By ły to naj czę ściej płó cien ne, rza -
dziej gu mo we lub azbe sto we wor ki o po jem no ści ok. 120 li trów każ dy, prze wią za ne sznu -
ra mi i za bez pie czo ne pie czę cią la ko wą. Ich za war tość nie by ła zna na. 

Sto so wa na na okre śle nie tych wor ków i utrwa lo na już na zwa „ewa ku acyj ne” mo że być
nie co my lą ca, jak wy ni ka ło bo wiem z re la cji funk cjo na riu szy De le ga tu ry Urzę du Ochro ny
Pań stwa w Ka to wi cach, współ pra cu ją cych z ar chi wi sta mi Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów przy prze ka zy wa niu akt ka to wic kie go Wo je wódz kie go
Urzę du Spraw We wnętrz nych do za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu, za wie ra ły one do ku men -
ta cję prze zna czo ną przez Służ bę Bez pie czeń stwa do wy bra ko wa nia. 

Gro ma dze nie ma te ria łów ar chi wal nych w wor kach, a w per spek ty wie do ko na nie ich
znisz cze nia, mia ło miej sce w 1989 r. i zwią za ne by ło ze zmia ną sy tu acji po li tycz nej w kra -
ju oraz z prze kształ ce niem do tych cza so wej struk tu ry or ga ni za cyj nej WUSW i li kwi da cją
czę ści ist nie ją cych w je go ra mach wy dzia łów. Nisz czy ciel ską ak cję wstrzy mał do pie ro rozkaz
wy da ny 31 stycz nia 1990 r. przez mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. Cze sła wa Kisz cza ka,
za ka zu ją cy bra ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych. Dzię ki nie mu utwo rzo na w po ło wie 1990 r.
ka to wic ka De le ga tu ra Urzę du Ochro ny Pań stwa prze ję ła po miesz cze nia zli kwi do wa ne go
WUSW, m.in. ar chi wum, w któ rym za cho wa ło się wraz z za war to ścią ok. 400 wor ków. 

Do prze glą du ura to wa nych od znisz cze nia ma te ria łów przy stą pio no już na po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych. Sta ło się to na wnio sek Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Ka to wi cach, któ -
ra wsz czę ła śledz two w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści śmier ci gór ni ków z ko pal ni „Wu jek”
w grud niu 1981 r. O do stęp do zna le zio nych akt SB ubie ga ły się rów nież Głów na Ko mi sja
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oraz Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach,
w któ rym to czy ły się spra wy zwią za ne z re ha bi li ta cją osób prze śla do wa nych z przy czyn po -
li tycz nych w okre sie Pol ski Lu do wej. 
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Wor ki za wie ra ły do ku men ta cję w bar dzo róż nym sta nie – od za cho wa nych w ca ło ści te -
czek spraw ope ra cyj nych, przez prze mie sza ne ak ta luź ne i ręcz nie po dar te, po reszt ki ma te -
ria łów nisz czo nych w spo sób me cha nicz ny. Bio rąc pod uwa gę po wo dy, dla któ rych pod ję -
to de cy zję o ich znisz cze niu, moż na wy od ręb nić kil ka grup do ku men ta cji. 

Pierw sza gru pa obej mu je ak ta z lat 1945–1956, któ re prze zna czo ne zo sta ły do bra ko wa -
nia zgod nie z upły wa ją cym ter mi nem ich prze cho wy wa nia w ar chi wum. Dru gą gru pę sta -
no wi ły ma te ria ły ope ra cyj ne z róż nych lat, wy two rzo ne przez MO i SB. Trze ba jed nak do -
dać, iż ak ta te wcze śniej zo sta ły sko pio wa ne i utrwa lo ne w po sta ci mi k ro fil mu. Sy gna tu ry
jed no stek ar chi wal nych na le żą cych do tych dwóch grup ma te ria łów fi gu ru ją na spo rzą dzo -
nych przez ar chi wi stów Wy dzia łu „C” WUSW w Ka to wi cach i prze ka za nych przez Urząd
Ochro ny Pań stwa do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej pro to ko łach bra ko wa nia akt. Rów nież na
kar tach ewi den cyj nych w kar to te kach ope ra cyj nych SB znaj du ją się za pi sy o ich znisz cze -
niu. Do ko lej nej, trze ciej gru py akt, moż na za li czyć pod ręcz ną do ku men ta cję o cha rak te rze
ad mi ni stra cyj nym (ana li tycz nym i spra woz daw czym) i ope ra cyj nym, za kwa li fi ko wa ną do
znisz cze nia po bie żą cym wy ko rzy sta niu. Ma te ria ły te sta no wi ły nie gdyś zbiór pod ręcz ny
w se kre ta ria tach li kwi do wa nych wy dzia łów oraz w po miesz cze niach na le żą cych do funk -
cjo na riu szy. Z nich by ły na stęp nie usu wa ne w 1989 r. w trak cie re or ga ni za cji ka to wic kie go
WUSW. Obok pod ręcz nych ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych gru pa ta obej mo wa ła rów nież
ak ta czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych. Cha rak te ry stycz ną jej ce chą jest brak nu me ru
ar chi wal ne go na okład kach te czek po szcze gól nych spraw ope ra cyj nych. Osob ny zbiór sta -
no wią ma te ria ły z lat 1986–1989, prze zna czo ne do bra ko wa nia ze wzglę du na „ni ską przy -
dat ność ope ra cyj ną”. Oprócz akt w wie lu wor kach od na le zio no kar ty ewi den cyj ne z kar to -
tek ope ra cyj nych, w tym z naj waż niej szej z nich – kar to te ki ogól no in for ma cyj nej. 

Za in te re so wa nie wy mia ru spra wie dli wo ści ma te ria ła mi wy two rzo ny mi przez or ga ny
bez pie czeń stwa skut ko wa ło pod ję ciem de cy zji o upo rząd ko wa niu i po now nym włą cze niu
ar chi wa liów z wor ków, za rów no akt, jak i kart ewi den cyj nych, do za so bu ar chi wal ne go
Urzę du Ochro ny Pań stwa. Za miar ten zo stał zre ali zo wa ny jed nak tyl ko czę ścio wo. Nie uda -
ło się bo wiem od two rzyć tre ści do ku men tów po cię tych za po mo cą nisz cza rek. Wy bra ko wa -
no wie le od na le zio nych nie wy peł nio nych for mu la rzy i dru ków. Znaj du ją cą się w wor kach
do ku men ta cję Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” w Ka to wi cach, skon fi sko wa ną przez
SB po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, zwró co no od two rzo nym re gio nal nym struk tu rom
związ ku. Z ko lei ar chi wa lia wy two rzo ne przez Mi li cję Oby wa tel ską zo sta ły prze ka za ne do
ar chi wum Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi ca ch1.

W paź dzier ni ku i li sto pa dzie 2001 r. ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Ka to wi cach otrzy ma ło od Urzę du Ochro ny Pań stwa łącz nie 267 wor ków. Wor ki z nie roz po -
zna ną za war to ścią zo sta ły umiesz czo ne w ma ga zy nie ar chi wal nym w przej ściach mię dzy re ga -
ła mi, two rząc wy so kie sto sy. Ta ki spo sób skła do wa nia prze ję tych ma te ria łów ar chi wal nych
wy mu szo ny zo stał ogra ni czo ną po wierzch nią ma ga zy no wą w tzw. stre fie bez pie czeń stwa.

Pierw sze czyn no ści ma ją ce na ce lu roz po zna nie i upo rząd ko wa nie od na le zio nych w wor -
kach do ku men tów pod ję to na po cząt ku 2002 r. Ma te ria ły za cho wa ne w do brym sta nie prze -
no szo no do kar to no wych pu deł, za zna cza jąc na nich ro dzaj do ku men ta cji oraz nu mer wor ka,
z któ re go po cho dzi ła. W ten spo sób prze pro wa dzo no wstęp ną se lek cję akt, gru pu jąc osob no
do ku men ta cję agen tu ral ną (sy gna tu ra ar chi wal na re sor tu spraw we wnętrz nych „I”), do ku -
men ta cję roz pra co wań ope ra cyj nych (sy gna tu ra „II”), do ku men ta cję ad mi ni stra cyj ną, nie wy -
peł nio ne dru ki, for mu la rze i okład ki te czek. Wy dzie lo no po nad to gru pę wy daw nictw nie za -
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1 Na pod sta wie re la cji pra cow ni ka De le ga tu ry Urzę du Ochro ny Pań stwa w Ka to wi cach.
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leż nych – bro szur, ulo tek, ga zet, pu bli ka cji książ ko wych itp. Od naj dy wa ne w ko lej nych wor -
kach ma te ria ły ewi den cyj ne prze pa ko wy wa no do mniej szych, ny lo no wych wor ków. 

Sto pień znisz cze nia po rząd ko wa nych do ku men tów oka zał się bar dzo róż ny. Część do ku -
men tów uszko dzo na by ła w nie wiel kim stop niu, np. przedar ta ręcz nie kil ka ra zy. In ne ma -
te ria ły zna le zio no na wet w po sta ci dzie siąt ków ma łych frag men tów. Na szczę ście urządzeń
mechanicznych użyto do nisz cze nia sto sun ko wo nie wiel kiej licz by akt. 

W pierw szej ko lej no ści pro ce so wi po rząd ko wa nia i re kon struk cji pod da no roz po zna ne
ma te ria ły z akt oso bo wych źró deł in for ma cji. Do ku men ta cja w za cho wa nych w ca ło ści
tecz kach z ory gi nal ny mi okład ka mi po rząd ko wa na by ła zgod nie z kar ta mi prze glą du akt.
W przy pad ku ich bra ku, ak ta ukła da no, za cho wu jąc rze czo wy i chro no lo gicz ny układ do ku -
men ta cji. Ten spo sób po rząd ko wa nia sto so wa ny był czę sto w od nie sie niu do za cho wa nej
szcząt ko wo do ku men ta cji wy two rzo nej przez or ga ny bez pie czeń stwa w la tach czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych. 

Podczas pra c iden ty fi ka cyj nych od na le zio no do ku men ty wy łą czo ne z ma te ria łów ope ra -
cyj nych przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu „C” WUSW w Ka to wi cach w ce lu zmi kro fil mo -
wa nia. W wie lu sy tu acjach po cho dzi ły one z jed no stek ar chi wal nych prze ka za nych póź niej
do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przez Urząd Ochro ny Pań stwa ja ko nie kom plet ne. 

Łącz nie w okre sie od lip ca 2006 r. do sierp nia 2007 r. upo rząd ko wa no bli sko 12 000
spraw ope ra cyj nych. Uwzględ nia jąc fakt, że wie le z ww. ma te ria łów ar chi wal nych obej mo -
wa ło wię cej niż 1 tom, od zy ska no po nad 14 500 jed no stek ar chi wal nych.

Wśród za cho wa nych w wor kach ewa ku acyj nych ma te ria łów ar chi wal nych od na le zio no
ak ta spraw pro wa dzo nych prze ciw ko m.in. człon kom AK i Zrze sze nia „WiN”, NSZ z te re -
nu Za głę bia i Mie cho wa, a tak że po wra ca ją cym do kra ju żoł nie rzom PSZ na Za cho dzie.
Nie zwy kle cen na jest tecz ka spra wy do ty czą ca Paw ła Cier pio ła, ps. „Ma ko pol”, któ ry
w okre sie II woj ny świa to wej stał na cze le Ryb nic kie go In spek to ra tu AK, a na stęp nie DSZ.
Prze ka za ne wcze śniej przez Urząd Ochro ny Pań stwa ma te ria ły za wie ra ły in for ma cje do ty -
czą ce dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej „Ma ko po la”, jed nak że oko licz no ści je go śmier ci zo -
sta ły wy ja śnio ne dzię ki do ku men ta cji wy do by tej z wor ków (sygn. IPN Ka 230/4123). Od -
na le zio no po nad to ma te ria ły roz pra co wań ope ra cyj nych ofi ce rów Woj ska Pol skie go
róż nych for ma cji, w tym pra cow ni ków i współ pra cow ni ków Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne -
go, dzia ła czy Stron nic twa Na ro do we go, osób in ter no wa nych w Związ ku Ra dziec kim oraz
świad ków Je ho wy. 

Za sób zo stał uzu peł nio ny też o ak ta do ty czą ce ta kich za gad nień jak: de zer cja, nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy, nie le gal ne po sia da nie bro ni, udział w na pa dach ra bun ko wych, a na -
wet znacz ną licz bę TEOK, czy li te czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza. Nie zwy kle cie ka -
wym od kry ciem by ło od na le zie nie włą czo nych do jed nej ze spraw ope ra cyj nych ry sun ków
Teo fi la Ociep ki – obok Ni ki fo ra Kry nic kie go naj bar dziej zna ne go w Pol sce ma la rza pry mi -
ty wi sty (sygn. IPN Ka 230/3503, t. 1–2).

Część zna le zio nych w wor kach ma te ria łów za wie ra in for ma cje na te mat osób, któ re
w okre sie oku pa cji nie miec kiej na le ża ły do or ga ni za cji fa szy stow skich, współ pra co wa ły
z oku pan tem, przy ję ły nie miec ką li stę na ro do wo ścio wą lub peł ni ły w cza sie woj ny służ bę
w nie miec kiej ar mii. 

Znacz na licz ba do ku men tów za cho wa nych w wor kach ewa ku acyj nych po cho dzi z lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych. Do ty czy ona m.in. le gal nej oraz pod ziem nej dzia łal -
no ści NSZZ „So li dar ność”. Zi den ty fi ko wa no i upo rząd ko wa no m.in. do ku men ty Ko ła
Kom ba tan tów przy NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ślą ska i Za głę bia oraz do ku men ty Ko mi -
sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Ślą skie go In sty tu tu Na uko we go. Od na le zio no rów nież
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nie wiel ką ilość do ku men ta cji Or ga ni za cji Uczel nia nej NZS Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz
ak ta osób in ter no wa nych po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Część spraw od no si się do
pro ce su od bu do wy struk tur NSZZ „So li dar ność” w ślą skich za kła dach pra cy pod ko niec lat
osiem dzie sią tych. 

W wor kach za wie ra ją cych do ku men ty wytypowane do cał ko wi te go znisz cze nia znaj do wa -
ły się prze zna czo ne do użyt ku we wnętrz ne go ma te ria ły szko le nio we oraz po nad 80 mb akt ad -
mi ni stra cyj nych wy two rzo nych przez po szcze gól ne wy dzia ły KW MO, a na stęp nie WUSW
w Ka to wi cach, głów nie – V, V-1, V-2 (za bez pie cze nie ope ra cyj ne sek to ra gór ni czo -ene rg etycz -
n ego), In spek cji, Po li tycz no -W ych owa wczy, „B”, Łącz no ści, Ope ra cyj no -Ochron ny, In spek -
to rat Ochro ny Prze my słu, In spek to rat I. Od na le zio no tak że ak ta do ty czą ce dzia łal no ści ZSMP
przy WUSW w Ka to wi cach oraz nie wiel ką licz bę do ku men tów wy two rzo nych przez funk cjo -
na riu szy pio nu IV SB z te re nu Czę sto cho wy, za wie ra ją cych in for ma cje o ob cho dach mi le nij -
nych oraz in wi gi la cji dzia łal no ści Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej w Chrza no wie. 

Naj licz niej re pre zen to wa na wśród za cho wa nych w wor kach ma te ria łów jest do ku men ta -
cja pio nu V SB, do ty czą ca m.in. osób za trud nio nych w za kła dach pra cy, kon tak tów za gra -
nicz nych, dzia łal no ści po li tycz nej i związ ko wej, bie żą cej dzia łal no ści przed się biorstw. Zna -
le zio no tak że bar dzo szcze gó ło we no tat ki z do ku men ta cji Wy dzia łu V-2, któ re sta no wią
swo istą kro ni kę prze bie gu straj ków w sierp niu 1988 r. w ko pal niach ja strzęb skich. 

W jed nym z wor ków ewa ku acyj nych by ło ok. 60 mi kro fil mów akt ope ra cyj nych Wy dzia -
łu „B” KW MO w Ka to wi cach, za wie ra ją cych an kie ty per so nal ne, kwe stio na riu sze ewi den -
cyj ne oraz in ne materiały wy two rzo ne w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych przez
or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa wo je wódz twa ka to wic kie go. Wśród do ku men tów pio nu „B”
moż na wy róż nić rów nież ak ta do ty czą ce wy ko rzy sty wa nych w pra cy ope ra cyj nej tzw. punk -
tów za kry tych, punk tów cza so wych i ga ra ży kon spi ra cyj nych. War to po wie dzieć też o po nad
2 tys. ne ga ty wów zdjęć ope ra cyj nych wy ko na nych przez funk cjo na riu szy pio nu „B”.

Mi mo że jesz cze w la tach dzie więć dzie sią tych w Urzę dzie Ochro ny Pań stwa pod ję to
decy zję o bra ko wa niu od na le zio nych wów czas w wor kach po zo sta wio nych przez SB nie -
wy peł nio nych dru ków i for mu la rzy, znacz ną część za war to ści prze ję tych przez IPN wor -
ków sta no wił ten wła śnie ro dzaj do ku men ta cji. By ły to za rów no kar ty ewi den cyj ne, jak
i ak ta, w tym wie le kom ple tów for mu la rzy te czek spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia (SOS),
spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia (SOR), spraw obiek to wych (SO), lo ka li kon tak to wych
(LK), miesz kań kon spi ra cyj nych (MK), czy taj nych współ pra cow ni ków (TW).

Prze ka za ne przez Urząd Ochro ny Pań stwa do za so bu ar chi wal ne go ka to wic kie go Od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej wor ki za wie ra ły rów nież du żą licz bę kart ewi den cyj -
nych po cho dzą cych za rów no z kar to tek ope ra cyj nych SB, jak i kar to tek pasz por to wych. Do
po ło wy 2008 r. wy do by to z wor ków i upo rząd ko wa no po nad 60 mb kart ewi den cyj nych,
któ re po słu ży ły od two rze niu kar to te k: ogól no in for ma cyj nej, za gad nie nio wej, spraw mo bi -
li za cyj no -obro nnych (MOB) oraz te ma tycz nych – pseu do ni mów taj nych współ pra cow ni -
ków i kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych. Ak tu al nie trwa ich di gi ta li za cja.

Rów no le gle, obok po rząd ko wa nia do ku men ta cji za cho wa nej w ca ło ści, przy stą pio no do
od twa rza nia i kon ser wa cji do ku men tów po dar tych ręcz nie. Na ich pod sta wie zre kon stru -
owa no no tat ki służ bo we, for mu la rze i spra woz da nia, sta no wią ce nie gdyś za war tość te czek
spraw ope ra cyj nych bądź se gre ga to rów z ma te ria ła mi ad mi ni stra cyj ny mi. 

W pierw szej ko lej no ści wy od ręb nio no gru py frag men tów po dar tych kart, któ re wy róż -
nia ły się cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi, np. roz mia rem czcion ki (w przy pad ku za pi su ma -
szy no we go) lub cha rak te rem pi sma (w przy pad ku za pi su od ręcz ne go). Lek tu ra za pi sa nych
frag men tów w po szu ki wa niu kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych, pseu do ni mów bądź na -
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zwisk fi gu ran tów spra wy, a tak że po dar tych kar tek, sta no wi jed ną z naj waż niej szych czyn -
no ści umoż li wia ją cych re kon struk cję do ku men tów. 

Przy go to wa nie od na le zio nych frag men tów kart do skle je nia wy ma ga wcze śniej sze go
wy rów na nia ich po wierzch ni, wy gła dze nia wszel kich za gięć przy po mo cy kau te rów, ro dza -
ju kon ser wa tor skich że la zek wy po sa żo nych w pod grze wa ne sta lo we stop ki, a na stęp nie
pod kle je nia za po mo cą spe cja li stycz nej ta śmy kle ją cej – Fil mo pla stu P. W cią gu trwa ją cej
od kil ka na stu mie się cy kon ser wa cji w ka to wic kim Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów zu ży to do kle je nia od two rzo nych do ku men tów po nad 3 km fil -
mo pla stu. 

Oprócz wspo mnia nych wcze śniej TEOK wy do by tych z wor ków w for mie lu zów, od two -
rzo no nie mal 200 kwe stio na riu szy per so nal nych księ ży i za kon ni ków oraz in nych do ku -
men tów do ty czą cych du cho wień stwa. Od zy ska no także łącznie 31 to mów te czek per so nal -
nych i pra cy taj nych współ pra cow ni ków SB. 

Mi mo pro wa dzo nych od wie lu mie się cy prac po rząd ko wych i kon ser wa tor skich po zo sta ło
jesz cze do zar chi wi zo wa nia ok. 150 mb do ku men ta cji za cho wa nej w ca ło ści oraz w po sta ci
po dar tych kart. Są to za rów no ma te ria ły ope ra cyj ne, ad mi ni stra cyj ne, jak i ewi den cyj ne.

Z pro ble mem re kon struk cji znisz czo nych do ku men tów ze tknę li się pra cow ni cy nie miec -
kie go Urzę du do spraw Akt Służ by Bez pie czeń stwa by łej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra -
tycz nej (Bun des be au ftrag te für die Unter la gen des Sta ats si cher he its dien stes der ehe ma li gen
Deut schen De mo kra ti schen Re pu blik), któ re go za da niem sta ło się za bez pie cze nie, ar chi wi -
za cja i udo stęp nia nie ma te ria łów Sta si, po li cji po li tycz nej NRD2. Obok 173 km prze ję tych
akt, zna la zło się ok. 16 ty s. wor ków za wie ra ją cych znisz czo ne do ku men ty, z re gu ły karty
for ma tu A-4 przedar te na ok. 4–20 czę ści.

Czas po trzeb ny na prze pro wa dze nie ma nu al nej re kon struk cji ok. 45 mi lio nów kart do ku -
men tów przy za ło że niu, że w pra ce te za an ga żo wa nych bę dzie sta le nie mniej niż 30 osób,
oce nia no na ok. 700 lat. Za pro po no wa no więc opra co wa nie zde cy do wa nie bar dziej efek -
tyw ne go spo so bu od twa rza nia akt, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu tech ni kę kom pu te ro wą. Opra -
co wa na przez Fraun ho fe r-I nst itut me to da opie ra się na wy ko rzy sta niu ska ne ra o wy daj no -
ści umoż li wia ją cej zdi gi ta li zo wa nie na wet kil ku ty się cy frag men tów na go dzi nę. Przed
di gi ta li za cją skraw ki do ku men tów umiesz cza ne są w spe cjal nej fo lii. 

Za sad ni czą ce chą opra co wa ne go przez Fraun ho fe r-I nst itut pro gra mu jest do pa so wa nie
frag men tów do ku men tów na pod sta wie wy róż nia ją cych ich cech, ta kich jak kon tur, bar wa
pa pie ru, pi smo ręcz ne, ma szy no we itp. W ce lu pod wyż sze nia wy daj no ści sys te mu wpro wa -
dzo no za ło że nie, że pod da wa ny ana li zie ma te riał znaj du je się praw do po dob nie w jed nym
wor ku. By ło to ko niecz ne ze wzglę du na ogrom ną ilość da nych, ja kie elek tro nicz ny pro -
gram re kon struk cji do ku men tów mu si prze twa rzać – do 100 TB. 

Nie zwy kle istot nym ele men tem pro ce su wir tu al nej re kon struk cji do ku men tów jest ar chi -
wi za cja zdi gi ta li zo wa nych wcze śniej frag men tów. Po szcze gól ne par tie frag men tów zdi gi ta -
li zo wa nych ory gi nal nych do ku men tów są od po wied nio ozna ko wa ne, mo gą więc zo stać od -
szu ka ne i w ra zie po trze by fi zycz nie zre kon stru owa ne.

Pro ble ma ty ka nisz cze nia do ku men tów bu dzi du że za in te re so wa nie w śro do wi sku na uko -
wym. Po świę co na jej zo sta ła m.in. kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez IPN we Wro cła wiu

Informacja o dokumentacji pochodzącej z tzw. worków ewakuacyjnych...
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2 Przed sta wio ne ni żej in for ma cje do ty czą ce re kon struk cji do ku men tów by łej po li cji po li tycz nej Sta si zo -
sta ły za miesz czo ne w ar ty ku łach au tor stwa Günte ra Bor man na oraz Ber tra ma Nic ko lay, opu bli ko wa nych
w Schri�ften�re�ihe�des�Ber�li�ner�Lan�des�be�au�ftrag�ten�für�die�Unter�la�gen�des�Sta�ats�si�cher�he�its�dien�stes�der�ehe�ma�-

li�gen�DDR, Band 21, Ber lin 2007, s. 6–28.



w grud niu 2008 r., na któ rej oma wia no za rów no aspek ty praw ne i po li tycz ne nisz cze nia akt,
a tak że je go tech ni kę, me to dy kę i ska lę3.

Pra ce kon ser wa tor skie pro wa dzo ne na ma te ria łach od zy ska nych z wor ków ewa ku acyj -
nych w Od dzia le IPN w Ka to wi cach spo tka ły się rów nież z za in te re so wa niem ze stro ny me -
diów. In for ma cjom do ty czą cym po stę pów tych prac po świę co ne by ły m.in. kon fe ren cje pra -
so we or ga ni zo wa ne przez ka to wic ki Od dział IPN, na któ rych oma wia na by ła pro ble ma ty ka
od twa rza nia znisz czo nych do ku men tów. Rów nież w ar ty ku łach pra so wych po ru sza no kwe -
stię opra co wa nia uzyskanych w tak nie ty po wy spo sób ma te ria łów ar chi wal ny ch4.

Hi sto rię do ku men ta cji prze ję tej w wor kach ewa ku acyj nych przez IPN w Ka to wi cach
przed sta wia film do ku men tal ny zre ali zo wa ny przez Ję drze ja Lip skie go i Pio tra Mie le cha
pt.: „Po tar ga na hi sto ria”, wy świe tla ny m.in. przy oka zji zor ga ni zo wa nej w 2009 r. No cy
Mu ze ów, w ra mach któ rej za pre zen to wa no Wir tu al ne Mu zeum IPN w Ka to wi ca ch5.

Pra ce re kon struk cyj ne do ku men ta cji prze zna czo nej przez SB do znisz cze nia, a za cho wa -
nej w tzw. wor kach ewa ku acyj nych trwa ją w ka to wic kim Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów od 2006 r. Opra co wy wa nie ma te ria łów zna le zio nych
w wor kach prze ka za nych przez Urząd Ochro ny Pań stwa nie zo sta ło jesz cze za koń czo ne.
Po dar te, czę sto wy mie sza ne oraz od dzie lo ne od okła dek luź ne do ku men ty wy ma ga ją sca le -
nia i nada nia im wła ści we go, czy tel ne go ukła du. 

Roz po zna ne i upo rząd ko wa ne ma te ria ły ar chi wal ne są nie zwy kle cen nym źró dłem hi sto -
rycz nym po zwa la ją cym spoj rzeć na rze czy wi stość PRL znacz nie sze rzej. Ty sią ce te czek
spraw ope ra cyj nych i akt ad mi ni stra cyj nych za miast ulec znisz cze niu zachowały się, dzię -
ki cze mu mo że my od kryć me cha ni zmy funk cjo no wa nia ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie -
czeń stwa i ich dzia łań wy mie rzo nych w spo łe czeń stwo. Za war te w ak tach in for ma cje da ją
tak że ob raz za an ga żo wa nia spo łe czeń stwa w wal kę z sys te mem to ta li tar nym. 

Wojciech�Krupa,�Jarosław�Łabowicz
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3 Kon fe ren cja na uko wa „Do�ku�men�ty�znisz�czyć!”�Pro�ces�nisz�cze�nia�do�ku�men�ta�cji�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa

PRL�w� la�tach�1989–1990 od by ła się we Wro cła wiu w dniu 1 XII 2008 r. Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ło
Oddzia ło we Biu ro Ar chi wi za cji i Udo stęp nia nia Do ku men tów IPN we Wro cła wiu, zob.
http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/2/8472/Kon fe ren cja_na uko wa_Do ku men ty_znisz czyc__Wroc law_1_grud -
nia_2008_r.html, 25 VI 2010 r.

4 J. Dyt kow ski, IPN�od�twa�rza�es�bec�kie�ak�ta, „Nasz Dzien nik”, 29 XII 2009.
5 Wir tu al ne Mu zeum do stęp ne jest na stro nie in ter ne to wej http://www.ip n- areszt.pl/IPN -K at ow ice,

25 VI 2010 r.


