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Du ża część akt Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go by ła wcze śniej gro ma dzo na
i prze cho wy wa na w ar chi wach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Więk szość
z nich, zgod nie z usta wą z dnia 18 grud nia 1998 r., zo sta ła prze ka za na do In sty -

tu tu Pa mię ci Na ro do wej w okre sie od 1 grud nia 2000 r. do 15 stycz nia 2001 r. By ły jed -
nak i ta kie ma te ria ły, któ re tra fi ły do IPN za po śred nic twem osób pry wat nych. Do te go
ro dza ju ar chi wa liów na le żą ak ta wy two rzo ne w Ko men dzie Głów nej AK, któ re od ko pa -
no w trak cie prac ogro do wych pro wa dzo nych na te re nie pry wat nej po se sji na Żo li bo rzu
w la tach osiem dzie sią tych XX w. Wła ści ciel ka tej po se sji, Ir mi na Mał go rza ta Sob czuk,
prze ka za ła je do Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w War sza wie.

Ogó łem w In sty tu cie znaj du je się praw do po dob nie ok. 100 000 j.a. zwią za nych z Pol -
skim Pań stwem Pod ziem nym. Trud no jed nak okre ślić do kład ną licz bę tej do ku men ta cji,
gdyż znacz ną jej część włą czo no do akt spraw ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez or ga -
ny bez pie czeń stwa pu blicz ne go i nie zo sta ła ona uwzględ nio na w opi sach te czek. 

Licz ba wszyst kich j.a. prze cho wy wa nych w BUiAD IPN w War sza wie wy no si
ok. 1778. Zo sta ły one zin wen ta ry zo wa ne na spi sach: 1558, 0423, 1804, 1836, 1785, 2325,
2344, 2335, 0397, 00199, 00220, 00231, 01435, 01439, 0149, 01539, 0172, 0173, 0174,
0175, 0176, 0177, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189,
0192, 0207, 0227, 0236, 0255, 0297, 0298, 0330, 0333, 0398, 0644, 380 i 398. W od -
dzia łach te re no wych IPN ilość ma te ria łów do ty czą cych PPP wy no si ok. 4105 j.a.,
a w tym: Bia ły stok – ok. 1052 j.a.; Ra dom – ok. 81 j.a.; Po znań – ok. 114 j.a.; Ol -
sztyn – ok. 54 j.a.; Gdańsk – ok. 646 j.a.; Kiel ce – ok. 600 j.a.; Kra ków – ok. 269 j.a.;
Ka to wi ce – ok. 120 j.a.; Rze szów – ok. 133 j.a.; Byd goszcz – ok. 307 j.a.; Wroc -
ław – ok. 298 j.a.; Szcze cin – ok. 431 j.a.

Ar chi wa lia prze cho wy wa ne w po szcze gól nych od dzia łach zo sta ły uwzględ nio ne m.in.
w na stę pu ją cych spi sach: Bia ły stok – IPN Bi 033; Ra dom – IPN Ra: 006, 108, 29, 05,
08; Po znań – IPN Po: 003, 030, 08, 05, 06, 08, 078, 0186, 0567; Olsz tyn – IPN Ol 8;
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Gdańsk – IPN Gd: 0027, 2046, 087; Kiel ce – IPN Ki: 013, 014, 015, 018, 022, 30, 38,
53, 54; Kra ków – IPN Kr: 08, 044, 075, 1, 109, 110, 111, 119, 120, 127, 139, 158, 169,
239, 304, 307, 404, 439; Ka to wi ce – IPN Ka: 02, 03, 04, 011, 063, 230, 279, 032, 057,
094; Rze szów – IPN Rz: 051, 053, 055, 105, 133; Byd goszcz – IPN By: 09, 010, 011,
069, 070, 084; Lu blin – IPN Lu: 06, 08, 09, 012, 020, 034, 038, 0230, 0311, 0334;
Łódź – IPN Łd: 0057, 014, 030, 047, 055, 067, 0235, 0421, 1; Wro cław – IPN Wr: 221,
231, 361, 362, 363, 453, 458, 470, 490, 499 i Szcze cin – IPN Sz: 009, 008, 00103, 00123,
00124, 0101, 66, 187, 361, 62, 345, 259.

Za kres chro no lo gicz ny po wyż szej do ku men ta cji jest zróż ni co wa ny, gdyż część akt
zo sta ła wy two rzo na w KG ZWZ -AK, a część przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa.
Pierw sze z wy mie nio nych po wsta wa ły w okre sie oku pa cji, a więc w la tach 1939–1945.
Spo śród nich du żą ilość wy two rzo no od 1941 r. do 1943 r., a tak że w trak cie po wsta nia
war szaw skie go. Ar chi wa lia wy two rzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, z po wo -
dów oczy wi stych, po wsta ły w póź niej szym okre sie. Naj wię cej te czek spraw ope ra cyj -
nych za kła da no jesz cze w la tach czter dzie stych i pro wa dzo no do koń ca sześć dzie sią tych.
Zda rza ją się jed nak i ta kie, któ re po wsta ły do pie ro na po cząt ku lat pięć dzie sią tych, a za -
koń czo no je w la tach 1971–1973.

Stan za cho wa nia do ku men ta cji Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go jest zróż ni co wa ny.
Ak ta wy two rzo ne w KG ZWZ -AK czę sto w wy ni ku nie wła ści we go prze cho wy wa nia
ule gły po waż nym znisz cze niom. Na le żą do nich wspo mnia ne już do ku men ty od na le zio -
ne na Żo li bo rzu, któ re przez po nad 30 lat by ły umiesz czo ne w szkla nych sło jach za ko -
pa nych w zie mi. Z po wo du złe go sta nu za cho wa nia po nad 200 kart na le ża ło pod dać
za bie gom kon ser wa tor skim. 

Uszko dze niom ule gły tak że ma te ria ły PPP po cho dzą ce z in nych źró deł. Zda rza się,
że kar ty są za pla mio ne lub przedar te, a w wie lu z nich bra ku je znacz nych frag men tów
tek stu. In nym pro ble mem jest fakt, że liczne roz ka zy, mel dun ki czy no ta tki zo sta ły na pi -
sa ne od ręcz nie, stąd są one ma ło czy tel ne. Z te go wzglę du część z tych ma te ria łów, po -
mi mo iż wie le z nich zo sta ło ze ska no wa nych, nie na da je się do wy ko rzy sta nia.

Cha rak ter do ku men ta cji Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go z lat 1939–1945

Do ku men ty do ty czą ce PPP prze cho wy wa ne w IPN, jak już wspo mnia no, zo sta ły
wytwo rzo ne za rów no w KG ZWZ -AK, jak i or ga nach bez pie czeń stwa. Z te go wzglę du
ich cha rak ter jest bar dzo róż no rod ny. Do pierw szej z wy mie nio nych ka te go rii na le żą ma -
te ria ły z okre su wo jen ne go, a więc: roz ka zy, in struk cje, za rzą dze nia Ko men dy Głów nej
oraz jej or ga nów te re no wych, a tak że wy two rzo ne tam ra por ty sy tu acyj ne, mel dun ki, mate -
ria ły szko le nio we, pro pa gan do we, taj ne cza so pi sma, wspo mnie nia i ma te ria ły fi nan so we. 

Naj wię cej te go ro dza ju ar chi wa liów moż na zna leźć w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi -
wi za cji Do ku men tów. Więk szość z nich zo sta ła zin wen ta ry zo wa na na spi sie 1558, któ ry
za wie ra aż 727 po zy cji. Są wśród nich za rów no roz ka zy i in struk cje ko men dan ta głów -
ne go, jak i ak ta wy two rzo ne w po szcze gól nych ko mór kach or ga ni za cyj nych KG ZWZ -
-AK. Spo śród tych ma te ria łów na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją do ku men ty wy two rzo ne
w Od dzia le II Ko men dy Głów nej (in for ma cyj no -wy wia dow czym). W ak tach ozna czo -
nych sy gna tu ra mi: IPN BU 1558/20/CD, IPN BU 1558/56/CD, IPN BU 1558/25/CD,
IPN BU 1558/28/CD, IPN BU 1558/32/CD, IPN BU 1558/33/CD, IPN BU 1558/35/CD,
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IPN BU 1558/38/CD, IPN BU 1558/39/CD, IPN BU 1558/40/CD, IPN BU 1558/44/CD,
IPN BU 1558/45/CD, IPN BU 1558/48/CD, IPN BU 1558/52/CD, IPN BU 1558/62/CD
moż na m.in. zna leźć: za da nia oraz sche mat or ga ni za cyj ny wy wia du i kontr wy wia du AK,
ob sa dę per so nal ną tych ko mó rek z lat 1943–1944, da ne do ty czą ce dzia łal no ści Od dzia -
łu In for ma cyj no -Wy wia dow cze go w okre sie oku pa cji, ra por ty i mel dun ki na te mat ak tu -
al nej sy tu acji po li tycz nej w kra ju oraz po ło że nia ma te rial ne go pol skiej lud no ści cy wil nej,
ra por ty spe cjal ne uka zu ją ce dzia łal ność PPR i li sty jej dzia ła czy, wy tycz ne dla Okrę gu
War szaw skie go z 1944 r. na wy pa dek oku pa cji ra dziec kiej, a tak że wy ka zy z per so na lia -
mi kon fi den tów i po dej rza nych o współ pra cę z ge sta po oraz agen tów nie miec kich. Spo -
śród wy żej wy mie nio nych ma te ria łów szcze gól nie in te re su ją ca jest in struk cja do ty czą ca
wy wia du AK (IPN BU 1558/35/CD), w któ rej za miesz czo no sche ma ty or ga ni za cyj ne,
wy tycz ne dla po szcze gól nych ko mó rek wy wia dow czych, de fi ni cję waż niej szych po jęć
i cha rak te ry sty kę po szcze gól nych za dań. In ne cie ka we do ku men ty moż na zna leźć w j.a.
o sy gna tu rach: IPN BU 1558/32/CD, IPN BU 1558/25/CD, IPN BU 1558/33/CD, IPN
BU 1558/38/CD, IPN BU 1558/39/CD oraz IPN BU 1558/40/CD. W pierw szej z wy mie -
nio nych znaj du ją się ma te ria ły wy wia dow cze, któ re po wsta ły w cza sie po wsta nia war -
szaw skie go. Na le żą do nich m.in. wy tycz ne dla wy wia du w War sza wie z 1944 r., gdzie
uwzględ nio no po dział te re nu, or ga ni za cję kie row nic twa, dys po zy cje w ra zie oku pa cji
radziec kiej oraz za da nia wy wia dow cze, a tak że ra por ty z okre su po wsta nia. Bar dzo ob -
szer ny ra port do ty czy dzia łal no ści Kor pu su Bez pie czeń stwa na te re nie Okrę gu War szaw -
skie go. Uwzględ nio no w nim rów nież kon tak ty je go człon ków z AK, po glą dy i po sta wę
mo ral no -po li tycz ną ofi ce rów Szta bu Głów ne go KB oraz ich rze czy wi sty sto su nek do AK.
W wie lu przy pad kach – jak za uwa żo no – „sa mi oni wy su wa ją róż ne obiek cje co do przy -
szłe go lo su Kor pu su Bez pie czeń stwa, tra pią ich np. ta kie ewen tu al no ści jak moż li wość
po wie rze nia od dzia łom KB za da nia li kwi do wa nia obec nych władz ad mi ni stra cyj nych,
bez pie czeń stwa, a na wet od dzia łów AK. Wszy scy są zgod ni co do te go, że ta kie za da nia
by ły by sprzecz ne z ich za sad ni czy mi po glą da mi pa trio tycz no -oby wa tel ski mi”1. Oprócz
te go na pły cie moż na rów nież zna leźć ra port cha rak te ry zu ją cy ofi cjal ny sto su nek przed -
sta wi cie li Kor pu su Bez pie czeń stwa i Pol skiej Ar mii Lu do wej do Ar mii Kra jo wej, po li -
ty kę ZSRR wo bec AK, dzia łal ność agen tów ko mu ni stycz nych na zie miach pol skich,
a tak że mel dun ki do ty czą ce na stro jów w od dzia łach po wstań czych. 

W dru giej z wy mie nio nych jed no stek, ozna czo nej sy gna tu rą IPN BU 1558/25/CD,
znaj du ją się do ku men ty zwią za ne z or ga ni za cją i funk cjo no wa niem Re fe ra tu „K”, któ ry
zbie rał in for ma cje do ty czą ce KRN, PKWN, ZPP, KPP i in nych te go ro dza ju or ga ni za cji,
uwzględ nia jąc pro wa dzo ną przez nich po li ty kę, a tak że pod le głe im for ma cje mi li tar ne
oraz pa nu ją ce w nich na stro je. In ny cha rak ter ma ją na to miast ma te ria ły o sy gna tu rach:
IPN BU 1558/33/CD, IPN BU 1558/38/CD, IPN BU 1558/39/CD oraz IPN
BU 1558/40/CD, któ re zo sta ły wy two rzo ne w Wy dzia le Le ga li za cji i Tech ni ki Od dzia -
łu II KG AK. Na le żą do nich m.in. sfał szo wa ne le gi ty ma cje wy sta wia ne dla człon ków
PPP czy de secz ki z po zy ty wa mi nie miec kich i pol skich pie czę ci urzę do wych. 

Waż nym uzu peł nie niem in for ma cji zbie ra nych przez od dział wy wia dow czy, ale do -
ty czą cych po je dyn czych osób, by ła kar to te ka AK – po tocz nie na zy wa na „kar to te ką kontr -
wy wia du AK”, któ ra rów nież zo sta ła prze ka za na do IPN. Część wcho dzą cych w jej skład
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kart zo sta ło prze ka za nych przez ABW w 2002 r. spi sem 01290, a część prze wie zio no
z Cen tral ne go Ar chi wum MSWiA.

Kar ty za cho wa ne w kar to te ce zo sta ły spo rzą dzo ne w la tach 1940–1943. Obok kart
ory gi nal nych w kar to te ce znaj du ją się ich od pi sy spo rzą dzo ne w 1950 r. w MBP. Układ
in for ma cji na po szcze gól nych kar tach był na stę pu ją cy: da ta mel dun ku, pseu do nim roz -
pra co wu ją ce go da ną oso bę lub prze ka zu ją ce go in for ma cję, treść mel dun ku. In for ma cje
do ty czą przede wszyst kim osób miesz ka ją cych w War sza wie i oko li cach oraz tych, któ -
rzy prze by wa li w niej przez pe wien czas. Mel dun ki od no si ły się do osób ko la bo ru ją cych
z Niem ca mi lub po dej rze wa nych o ta ką współ pra cę, de nun cju ją cych Po la ków, na le żą -
cych do PPR oraz zaj mu ją cych się nie le gal nym han dlem. Po nad to, w kar to te ce znaj du je
się kil ka dzie siąt kart z na zwi ska mi i in for ma cja mi o oso bach za miesz ka łych w róż nych
pań stwach eu ro pej skich, któ re praw do po dob nie za mie rza no wy ko rzy stać w pra cy wywia -
dow czej2.

Oprócz ma te ria łów o cha rak te rze wy wia dow czym wśród akt Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go prze cho wy wa nych w IPN moż na rów nież zna leźć in ne do ku men ty po wsta łe
w ko mór kach or ga ni za cyj nych Ko men dy Głów nej AK. Na le żą więc do nich ak ta wy two -
rzo ne w Od dzia le I (Or ga ni za cyj nym), Od dzia le III (Ope ra cyj no -Szko le nio wym), Od -
dzia le IV (Kwa ter mi strzow skim), Od dzia le V (Do wo dze nia i Łącz no ści), Wy dzia le VK
(Łącz no ści Kon spi ra cyj nej), Od dzia le VI (Biu rze In for ma cji i Pro pa gan dy), Od dzia -
le VII (Biu rze Fi nan sów i Kon tro li), Kie row nic twie Dy wer sji, a tak że w Sze fo stwie
Komu ni ka cji Woj sko wej i biu rach Sze fo stwa Biur Woj sko wych. 

Spo śród akt po wsta łych w wy żej wy mie nio nych od dzia łach jed ny mi z bar dziej in te -
re su ją cych są do ku men ty Ke dy wu oraz Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy. Wie le z nich,
wytwo rzo nych w Kie row nic twie Dy wer sji, m.in. ak ta o sy gna tu rach: IPN BU
1558/96/CD, IPN BU 1558/109/CD, IPN BU 1558/110/CD, IPN BU 1558/202/CD, IPN
BU 1558/202/CD – to ma te ria ły szko le nio we, a więc pro gra my szko leń bo jo wych, za sa -
dy or ga ni zo wa nia i prze pro wa dza nia ak cji dy wer syj nych, za da nia do wód cy pod od dzia -
łu, prze pi sy do ty czą ce musz try i mar szu. W ra mach za jęć szko le nio wych uczo no również,
jak wy ko rzy sty wać bak te rie cho ro bo twór cze w wal ce dy wer syj nej. We wspo mnia nych
ma te ria łach znaj du ją się po nad to wy tycz ne do ty czą ce pro wa dze nia dzia łal no ści po li tycz -
no -wy cho waw czej oraz kształ to wa nia wła ści wych po staw mo ral nych wśród żoł nie rzy
AK. In ne do ku men ty moż na zna leźć w ar chi wa liach o sy gna tu rach: IPN BU
1558/118/CD, IPN BU 1558/95/CD oraz IPN BU 1558/124/CD. W pierw szej z wy mie -
nio nych są re la cje żoł nie rzy Ba ta lio nu „Zoś ka”, które przy bli ża ją hi sto rię je go po wsta -
nia i dzia łal no ści, w dru giej – ma te ria ły Od dzia łu IV (Kwa ter mi strzow skie go), na to miast
w trze ciej – in for ma cje o od bi ciu więź niów prze wo żo nych z al. Szu cha na Pa wiak. Do cie -
kaw szych akt Od dzia łu IV na le żą m.in.: in struk cja do ty czą ca pro wa dze nia ewi den cji per -
so nal nej w okrę gu, spra woz da nia z prze pro wa dzo nych ak cji dy wer syj nych oraz wy kaz
osób ko la bo ru ją cych z Niem ca mi.

Wśród do ku men tów Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy na uwa gę za słu gu ją ra por ty – za -
war te w ma te ria łach ozna czo nych sy gna tu rą IPN BU 1558/87/CD – o na stro jach lud no -
ści, jej sto sun ku do PPR, ZSRR, ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej, do wódz twa AK
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kie ru ją ce go powsta niem, a na wet do od dzia łów po wstań czych. Szcze gó ło wo opi sa no
w nich oba wy lud no ści ob ser wu ją cej prze bieg walk w mie ście i li czą cej się z moż li wo -
ścią klę ski, jej re ak cje na in for ma cje pro pa gan do we roz po wszech nia ne przez ob ce me -
dia, a tak że na poli ty kę władz bez pie czeń stwa w tym okre sie. Wy tycz ne do pra cy
w dru kar ni oraz charak te ry sty kę i za da nia służ by in for ma cyj nej moż na na to miast zna -
leźć w ak tach o sygn. IPN BU 1558/88/CD.

Oprócz wy mie nio nych do ku men tów in te re su ją cy mi źró dła mi hi sto rycz ny mi, po zwa -
la ją cy mi od two rzyć funk cjo no wa nie nie któ rych ko mó rek or ga ni za cyj nych KG AK, są
ma te ria ły ozna czo ne sy gna tu ra mi IPN BU 1558/79/CD i IPN BU 1558/125/CD. Pierw -
sze zo sta ły wy two rzo ne w Od dzia le V i za wie ra ją cha rak te ry sty kę za dań, or ga ni za cję
pra cy oraz ob sa dę per so nal ną Wy dzia łu VK. Pa trio tyzm za trud nio nych tam osób oraz ich
po świę ce nie dla służ by uka zu je ano ni mo wy wiersz spi sa ny na ma szy nie, któ ry rów nież
moż na zna leźć w do ku men ta cji pod sy gna tu rą IPN BU 1558/79/CD. Je go au tor w na stę -
pu ją cy spo sób scha rak te ry zo wał człon ków Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go:

„Je ste śmy wszę dzie, nie wi dzial ni, ci si,
sza leń stwem zu chwa li i bez czel nie ci si,
w go dzi nach pró by. Bo jow ni cy – mni si.
Tej co nie zgi nę ła! My – lu dzie pod zie mi!”3.

Dru ga z wy mie nio nych te czek za wie ra za kres za dań oraz sche mat or ga ni za cyj ny Sze -
fo stwa Ko mu ni ka cji Woj sko wej. Po nad to moż na w niej zna leźć ob sa dę per so nal ną tej
ko mór ki, cha rak te ry sty kę or ga ni za cji te le ko mu ni ka cji ko le jo wej w po szcze gól nych okrę -
gach, za rzą dze nie do ty czą ce spe cjal nej ochro ny urzą dzeń i sprzę tu te le tech nicz ne go, cha -
rak te ry sty kę ak tu al ne go sta nu te le ko mu ni ka cji ko le jo wej w kra ju, wska zów ki uży wa nia
apa ra tów te le fo nicz nych, wy kaz cen tral te le fo nicz nych na te re nie GG, ra por ty ko mu ni -
ka cyj ne, ra por ty okre so we i spra woz da nia za wie ra ją ce m.in. wy ka zy trans por tów woj -
sko wych, spi sy ilo ści pa ro wo zów znaj du ją cych się w warsz ta tach na praw czych oraz
in struk cje dla wy wia du ko mu ni ka cyj ne go. We wspo mnia nych ma te ria łach, obok pod sta -
wo wych za dań, wy mie nio no rów nież szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce dzia łal no ści wy -
wia dow czej w ro dza jach służb zwią za nych z ko mu ni ka cją (służ by ru chu, służ by
dro go wej, służ by me cha nicz nej oraz służ by za so bo wej).

Prze cho wy wa ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej ak ta zwią za ne z Pol skim Pań stwem
Pod ziem nym za wie ra ją tak że in ne niż do tąd opi sa ne ro dza je do ku men tów. W ma te ria -
łach ozna czo nych sy gna tu ra mi: IPN BU 1558/138/CD, IPN BU 1558/140/CD i IPN
BU 1558/6/CD znaj du ją się wnio ski awan so we żoł nie rzy AK z lat 1943–1945 oraz roz -
ka zy, mel dun ki, wy ka zy sta nów i po nie sio nych strat jed no stek AK Okrę gu War szaw skie -
go, a tak że roz ka zy ko men dan ta głów ne go AK gen. Ko mo row skie go „Bo ra”, ko men dan ta
Okrę gu War szaw skie go gen. Chru ście la „Mon te ra” i gen. Oku lic kie go „Niedź wiad ka”.

Obok za rzą dzeń, roz ka zów i mel dun ków war to ścio wy mi i cie ka wy mi do ku men ta mi
są rów nież pa mięt ni ki, wspo mnie nia oraz re la cje osób, któ re by ły człon ka mi AK lub na -
ocz ny mi świad ka mi wy da rzeń lat 1940–1945 w Pol sce. Na przy kład w tecz ce IPN
BU 1558/180/CD znaj du je się pa mięt nik An ny Rósz kie wicz -Li twi no wicz – łącz nicz ki
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3 AIPN, 1558/79, „Na roz sta nie z za ło gą”, k. 13.
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dwóch ko lej nych sze fów kontr wy wia du Okrę gu War szaw skie go, na to miast w ma te ria -
łach o sy gna tu rach IPN BU 1558/152/CD i IPN BU 1558/159/CD – wspo mnie nia z okre -
su po wsta nia war szaw skie go. 

Uzu peł nie niem omó wio nych wy żej ma te ria łów wy two rzo nych w Ko men dzie Głów nej
i Ko men dzie Okrę gu War sza wa są do ku men ty po cho dzą ce z okrę gów AK: Kra ków, Lu blin,
Bia ły stok i Wil no. Ich cha rak ter jest bar dzo zróż ni co wa ny – moż na wśród nich zna leźć m.in.
wnio ski awan so we, roz ka zy dzien ne, ma te ria ły szko le nio we, do ku men ty fi nan so we, wy -
tycz ne dla ko mó rek BiP i prze słu cha nia osób po dej rza nych o współ pra cę z Niem ca mi.

Spo śród źró deł do ty czą cych Okrę gu Kra kow skie go na uwa gę za słu gu je do ku men ta cja
ozna czo na sy gna tu rą IPN BU 1558/513/CD, za wie ra ją ca m.in. mel dun ki sy tu acyj ne z 1945 r.
Z ar chi wa liów po cho dzą cych z Okrę gu Bia ło stoc kie go na le ży na to miast wymie nić: IPN
BU 1558/554/CD, IPN BU 1558/570/CD, IPN BU 1558/555/CD, IPN BU 1558/552/CD
oraz IPN BU 1558/550/CD. W pierw szej z wy mie nio nych j.a. moż na znaleźć mel dun ki sy -
tu acyj ne z lat 1944–1945 oraz omó wie nie po li ty ki władz ra dziec kich wo bec pol skiej lud -
no ści cy wil nej, w dru giej – pro to ko ły eg za mi na cyj ne z kur sów pod ofi cer skich
or ga ni zo wa nych dla żoł nie rzy AK w la tach 1943–1944 i roz li cze nia fi nan so we zwią za ne
z za ku pem bro ni i sprzę tu woj sko we go, w trze ciej – mel dun ki do ty czą ce sy tu acji po li tycz -
no -woj sko wej na te re nach za ję tych przez Ar mię Czer wo ną i wy tycz ne dla dzia ła ją cych tam
do wód ców AK, w czwar tej – roz ka zy i za rzą dze nia ko men dan ta okrę gu, wy tycz ne uzu peł -
nia ją ce do pla nu ak cji „Bu rza” oraz za da nia WSK, na to miast w ostat niej – roz ka zy i za rzą -
dze nia Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy do ty czą ce zwal cza nia or ga ni za cji ko mu ni stycz nych.

Na te re nach wschod nich, przy łą czo nych do ZSRR, znaj do wał się Okręg Wil no i Ob -
szar Lwów. Ar chi wa lia do ty czą ce pierw sze go z wy mie nio nych – moż na zna leźć w ak -
tach o sy gna tu rze IPN BU 1558/624/CD. Są wśród nich m.in. mel dun ki wy wia dow cze
o roz miesz cze niu od dzia łów par ty zant ki ra dziec kiej i na pi sa ny od ręcz nie roz kaz do wód -
cy In spek to ra tu „C” skie ro wa ny do do wód cy zgru po wa nia 27. puł ku uła nów AK. W jed -
nost kach o sy gna tu rach IPN BU 1558/600/CD i IPN BU 1558/602/CD znaj du ją się
na to miast do ku men ty Ob sza ru Lwow skie go AK do ty czą ce sto sun ków pol sko -wę gier -
skich i pol sko -ukra iń skich oraz ma te ria ły cha rak te ry zu ją ce re la cje mię dzy Ko ścio łem ka -
to lic kim i Ko ścio łem pra wo sław nym na tych te re nach. 

Do ku men ty wy two rzo ne w Ko men dzie Głów nej AK lub jej ko mór kach te re no wych
moż na też zna leźć wśród akt zin wen ta ry zo wa nych na spi sach 1836, 1785 i 380, a tak że
w ko piach ma te ria łów po zy ska nych ze Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie, ozna -
czo nych sy gna tu ra mi: IPN BU 1804/14, IPN BU 1804/15, IPN BU 1804/22 i IPN
BU 1804/28. Są to: roz ka zy, in struk cje i wy tycz ne do wód ców ko mó rek or ga ni za cyj nych
KG AK oraz jej or ga nów te re no wych, sche mat or ga ni za cyj ny Ko men dy Głów nej, jej de -
pe sze z okre su po wsta nia war szaw skie go, ma te ria ły do ty czą ce współ pra cy Rzą du RP
na Uchodź stwie z ru chem kon spi ra cyj nym w kra ju, ode zwy i ulot ki or ga ni za cji pod ziem -
nych z lat 1945–1946, ra por ty z lat 1942–1943, wnio ski od zna cze nio we i awan so we żoł -
nie rzy AK, mel dun ki do wód ców plu to nów Okrę gu War sza wa, ewi den cja po szcze gól nych
jed no stek AK, ra por ty o sto sun kach mię dzy par tia mi po li tycz ny mi w kra ju, mel dun ki
na te mat fa bryk nie miec kich i dzia łal no ści ge sta po, biu le ty ny i cza so pi sma AK, ko re -
spon den cja zwią za na z we ry fi ka cją stop ni i od zna czeń, spra woz da nia sy tu acyj ne opra -
co wa ne na pod sta wie pra sy pod ziem nej, ma te ria ły uka zu ją ce po ło że nie Ży dów w GG
oraz wspo mnie nia człon ków AK. 
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Ar chi wa lia wy two rzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa 

Ak ta wy two rzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa ma ją zu peł nie od mien ny
cha rak ter od tych, któ re po wsta ły w KG AK, gdyż jed ną z przy czyn ich po wsta wa nia by -
ły re pre sje sto so wa ne wo bec człon ków PPP. Zgod nie z wy tycz ny mi władz ko mu ni stycz -
nych wszyst kich tych, któ rzy wcze śniej po pie ra li rząd RP w Lon dy nie, uzna wa no
za „wro gów” Pol ski Lu do wej. Naj czę ściej by li oni więc oskar ża ni o prze stęp stwa po li -
tycz ne, do któ rych za li cza no za rów no współ pra cę z oku pan tem czy zbrod nie wo jen ne,
jak i przy na leż ność do or ga ni za cji kon spi ra cyj nych, nie le gal ne po sia da nie bro ni lub pro -
wa dze nie an ty ko mu ni stycz nej dzia łal no ści pro pa gan do wej4. Ogó łem, w la tach 1944–1948
aresz to wa no ok. 150 000 osób, w tym 35 000 oskar żo no o współ pra cę z oku pan tem oraz
zbrod nie wo jen ne, a po zo sta łym za rzu co no opo zy cję wo bec no wych władz. Naj wię cej
jed nak, bo aż 100 000 osób, re pre sjo no wa no w la tach 1945–1946, a po nad po ło wa z nich
by ła są dzo na za przy na leż ność do or ga ni za cji kon spi ra cyj nych5.

Zgod nie z In struk cją nr 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne -
go i ewi den cji ope ra cyj nej w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go w PRL wszy scy by li 
żoł nie rze AK pod le ga li roz pra co wa niu agen tu ral ne mu „nie za leż nie od po sia da nia da -
nych o ich ak tu al nej wro giej dzia łal no ści”6. Za kła da no im naj czę ściej spra wy agen tu -
ral ne na oso by7, spra wy agen tu ral ne gru po we8 lub spra wy agen tu ral no -śled cze9.
Z bie giem lat na zwy pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych zostały zmie nione. W in struk -
cji nr 03/60 wy mie nia no już SOR (spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia)10, SOS (spra -
wa ope ra cyj ne go spraw dze nia)11, SOO (spra wa ob ser wa cji ope ra cyj nej)12 oraz SO
(spra wa obiek to wa)13.
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4 W 1947 r. wy da no na wet spe cjal ną in struk cję w spra wie sto so wa nia prze pi sów do ty czą cych pro -
pa gan dy, gdzie stwier dzo no, że „re ak cyj na pro pa gan da, wy mie rzo na prze ciw ko urzą dze niom i or ga nom
de mo kra cji pol skiej; prze ciw ko ca ło ści Rze czy po spo li tej i so ju szom mię dzy na ro do wym Pol ski, na któ -
rych opie ra się nie pod le głość na sze go pań stwa, sta no wi za mach na te sa me do bra, któ re są chro nio ne
w art. 85 i 86 KKWP”. Ibi dem, k. 14.

5 A. Wer blan, Sta li nizm w Pol sce, War sza wa 1991, s. 14.
6 In struk cje o pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa (1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War -

sza wa 2004, s. 48.
7 Spra wa agen tu ral na na oso bę – by ła za kła da na na pod sta wie ma te ria łów ope ra cyj nych prze ciw ko

oso bie nie ak cep tu ją cej po wo jen nych władz w Pol sce, pro wa dzą cej lub po dej rza nej o pro wa dze nie zor -
ga ni zo wa nej prze stęp czej dzia łal no ści. Ibi dem, s. 49.

8 Spra wa agen tu ral na gru po wa – by ła za kła da na na pod sta wie ma te ria łów ope ra cyj nych prze ciw ko
gru pie osób nie ak cep tu ją cych po wo jen nych władz w Pol sce, pro wa dzą cych lub po dej rza nych o pro wa -
dze nie zor ga ni zo wa nej prze stęp czej dzia łal no ści. Ibi dem.

9 Spra wa agen tu ral no -śled cza – by ła za kła da na w wy ni ku do ko na nia okre ślo nych ak tów ter ro ru, dy -
wer sji, kol por ta żu an ty pań stwo wych ulo tek, czy w związ ku z za gi nię ciem do ku men tów sta no wią cych
ta jem ni cę pań stwo wą. Spraw cy tych ak tów nie mu sie li być roz po zna ni. Ibi dem.

10 Spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia – za kła da no ją prze ciw ko oso bie lub gru pie osób, któ re pro -
wa dzi ły dzia łal ność an ty pań stwo wą. Jej ce lem by ło peł ne roz po zna nie oraz udo ku men to wa nie tej dzia -
łal no ści. Ibi dem, s. 12.

11 Spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia – za kła da no ją w ce lu we ry fi ka cji in for ma cji i ma te ria łów
wstęp nych uzy ska nych przez SB. Ibi dem.

12 Spra wa ob ser wa cji ope ra cyj nej – za kła da no ją prze ciw ko oso bie lub gru pie osób w ce lu roz po zna -
nia i ujaw nie nia ich wro giej dzia łal no ści, a na stęp nie do prze ciw dzia ła nia jej róż ny mi środ ka mi. Ibi dem.

13 Spra wa obiek to wa – za kła da no ją w ce lu roz pra co wa nia in sty tu cji, któ re „ce cho wa ła wro gość
do Pol ski Lu do wej”. Ibi dem.
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Ak ta spraw ope ra cyj nych za kła da nych prze ciw ko po je dyn czym człon kom AK sta no -
wią zna czną część do ku men tów wy two rzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa.
W BUiAD IPN w War sza wie znaj du ją się aż 744 tecz ki za wie ra ją ce te go ro dza ju ma te -
ria ły. Naj czę ściej są to spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i ob ser wa cji ope ra cyj nej. Po -
cho dzą one z lat 1945–1970, a moż na je od na leźć wśród ma te ria łów prze ję tych
na pod sta wie spi su IPN BU 0423. Tecz ki za wie ra ją róż ne do ku men ty, spo śród któ rych
do naj czę ściej spo ty ka nych na le żą: po sta no wie nie o wszczę ciu spra wy; ży cio rys oso by
po dej rza nej; krót ka no tat ka do ty czą ca jej dzia łal no ści za rów no przed, jak i w cza sie woj -
ny lub na zwa ko mór ki AK, w któ rej słu ży ła; do nie sie nia, mel dun ki i spra woz da nia na te -
mat jej ak tu al nej dzia łal no ści; wy ka zy imion i na zwisk osób, z któ ry mi utrzy my wa ła
kon tak ty, lub sche mat kon tak tów; in for ma cje na te mat oso by po dej rza nej uzy ska ne pod -
czas prze słu chań in nych człon ków AK (czę sto za łą cza no pro to ko ły prze słu chań świad -
ków); ar kusz in for ma cyj ny, tzw. do ssier, na po dej rza nych o prze stęp stwa prze ciw ko
pań stwu, w któ rym od no to wy wa no da ne oso bo we; ry so pis; za kres pro wa dzo nej do tąd
dzia łal no ści lub an kie ta per so nal na; ar kusz kro ni kar ski, któ ry za wie rał in for ma cje o dzia -
łal no ści oso by po dej rza nej; wy kaz osób wy mie nio nych w ak tach spra wy oraz po sta no -
wie nia koń co we14.

W przy pad kach, gdy nie zna le zio no do wo dów, że po dej rza ny pro wa dził dzia łal ność
szko dzą cą in te re som pań stwa pol skie go, spra wę uma rza no, a tecz kę z je go do ku men ta mi
prze ka zy wa no do ar chi wum. Da ne per so nal ne by łych człon ków AK lub in nych or ga ni za -
cji pod ziem nych, na wet je śli nie udo wod nio no im wi ny, by ły jed nak umiesz cza ne w kar -
to te kach ope ra cyj nych i w każ dej chwi li mo gły być wy ko rzy sta ne przez or ga ny bez pie -
czeń stwa pań stwa. Spo śród jed no stek za wie ra ją cych te go ro dza ju spra wy na uwa gę
za słu gu ją m.in. ak ta o sy gna tu rach IPN BU 0423/1389 i IPN BU 0423/1346. Pierw sza
z wy mie nio nych spraw do ty czy ła człon ki ni NSZ, któ ra zaj mo wa ła się w okre sie oku pa cji
dzia łal no ścią wy wia dow czą, a po tem pro pa gan do wą. Po woj nie jed nak ujaw ni ła się i zre -
zy gno wa ła z do tych cza so wej dzia łal no ści, a więc po mi mo iż – jak stwier dzo no w po sta -
no wie niu o za nie cha niu roz pra co wa nia – ze bra ne na jej te mat ma te ria ły po sia da ły „pew -
ną war tość ope ra cyj ną, co w przy szło ści mo że zo stać wy ko rzy sta ne”15, spra wa zo sta ła
prze ka za na do ar chi wum. Dru ga ze wspo mnia nych spraw do ty czy ła łącz nicz ki słu żą cej
w Ba ta lio nie „Pa ra sol”, któ ra – jak stwier dzo no na pod sta wie zgro ma dzo nych ma te ria -
łów – „po wyj ściu za mąż prze rwa ła kon tak ty z b. czł[on ka mi] «Pa ra so la», któ re ogra ni -
cza ją się do spo ra dycz nych przy pad ko wych spo tkań”16. By ła więc ona nie przy dat na dla
or ga nów bez pie czeń stwa i jej ak ta rów nież prze ka za no do ar chi wum.

Zda rza ły się jed nak przy pad ki, że w trak cie pro wa dze nia roz pra co wa nia zgro ma dzo -
no do wo dy świad czą ce o tym, że po dej rza ny na dal pro wa dzi dzia łal ność an ty pań stwo -
wą. Do ku men ty do ty czą ce ta kich osób moż na zna leźć w tecz kach o sy gna tu rach IPN
BU 0423/1336 oraz IPN BU 0423/1414. Naj wię cej ma te ria łów ze bra no do pierw szej
z wy mie nio nych spraw, do ty czą cej człon ki ni Ba ta lio nu „Zoś ka”, któ ra w cza sie oku pa -
cji peł ni ła funk cję łącz nicz ki do wód cy 2. kom pa nii An drze ja Ro moc kie go „Mor ro”.
Po woj nie kon ty nu owa ła swo ją dzia łal ność kon spi ra cyj ną, co po twier dza ły wszyst kie
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14 AIPN, 0423/3792, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ma rii Pło skiej, k. 1–116.
15 AIPN, 0423/1389, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ma rii Zo fii Cho men tow skiej, k. 43.
16 AIPN, 0423/1336, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ha li ny Bar ba ry Ka li now skiej, k. 48.
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zgro ma dzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa ma te ria ły. Na ich pod sta wie za mie rza no po -
zy skać ją w cha rak te rze taj ne go współ pra cow ni ka. 

W ten sam spo sób za mie rza no rów nież wy ko rzy stać in ną by łą łącz nicz kę Od dzia -
łu II ZWZ, aresz to wa ną przez ge sta po, a na stęp nie wy wie zio ną do Ra vensbrück, któ ra
po po wro cie z obo zu utrzy my wa ła kon tak ty z AK Okrę gu War szaw skie go. Pla nów tych
nie uda ło się jed nak zre ali zo wać, gdyż wspo mnia na łącz nicz ka wy szła za mąż za człon -
ka PZPR i ze rwa ła wszyst kie do tych cza so we zna jo mo ści17.

War to przy tym za zna czyć, że wie lu by łych żoł nie rzy AK, któ rzy kon ty nu owa li dzia -
łal ność nie pod le gło ścio wą po woj nie, nie zga dza ło się na współ pra cę z or ga na mi bez pie -
czeń stwa. W ta kich sy tu acjach by li oni aresz to wa ni, a do ty czą ce ich ma te ria ły tra fia ły
do or ga nów śled czych lub bez po śred nio do są du. 

Ak ta z pro ce sów są do wych akow ców rów nież moż na zna leźć w za so bie IPN. Do naj -
bar dziej in te re su ją cych na le żą pro to ko ły prze słu chań waż niej szych do wód ców, a więc
m.in. pro to kół prze słu cha nia płk. Ja na Ma zur kie wi cza „Ra do sła wa” (IPN BU 0330/217),
pro to kół prze słu cha nia płk. Fran cisz ka Nie po kól czyc kie go na te mat „Ra do sła wa” (IPN
BU 0259/166/8), pro to ko ły prze słu chań płk. dypl. Ka zi mie rza Plu ty -Cza chow skie go „Ku -
cza by” (IPN BU 0330/217–122), pro to kół prze słu cha nia płk. dypl. Ja na Rze pec kie go
„Pre ze sa” (IPN BU 0259/106) i pro to kół prze słu cha nia płk. Jó ze fa Szo sta ka „Fi li pa” (IPN
BU 0330/122).

Wśród ma te ria łów są do wych, oprócz pro to ko łów prze słu chań do wód ców AK, moż -
na tak że zna leźć ze zna nia ofi ce rów nie miec kich, któ rzy peł ni li eks po no wa ne funk cje
w GG. Na le żą do nich m.in.: pro to kół prze słu cha nia do wód cy SS i po li cji w dys tryk cie
war szaw skim gen. Pau la Ot to na Ge ibla (IPN 1100) oraz pi smo za wie ra ją ce wy ja śnie nia
do ak tu oskar że nia ww. (IPN SW MW 890)18. 

Obok akt do ty czą cych kon kret nych żoł nie rzy AK wśród do ku men tów wy two rzo nych
przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa wy stę pu ją rów nież spra wy gru po we. Naj wię cej
z nich po cho dzi z lat 1944–1952 i do ty czy or ga ni za cji kon spi ra cyj nych oraz grup par ty -
zanc kich, do któ rych na le że li by li człon ko wie AK. W skład te go ro dza ju te czek wcho -
dzi ły naj czę ściej: ra port o wszczę ciu roz pra co wa nia; cha rak te ry sty ka osób po dej rza nych,
z uwzględ nie niem ich dzia łal no ści przed, w cza sie oraz po woj nie; ra por ty, w któ rych
szcze gó ło wo oma wia no spo sób pro wa dze nia i prze bieg roz pra co wa nia; in for ma cje do -
ty czą ce dzia łań agen tów oraz ich mel dun ki; wy ka zy za dań ope ra cyj nych przy dzie la nych
agen tom; po sta no wie nia koń co we, czy li de cy zja o prze ka za niu spra wy do są du lub o jej
umo rze niu19.

Tecz ki do ty czą ce spraw gru po wych mo gą rów nież za wie rać in ne do ku men ty zwią -
za ne z or ga ni za cją i funk cjo no wa niem grup par ty zanc kich czy or ga ni za cji po akow skich,
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17 AIPN, 0423/1414, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ol gi Ni der, k. 64–65.
18 Wszyst kie wy mie nio ne ak ta są do we, a tak że in ne wartościowe do ku men ty zo sta ły opu bli ko wa ne

w ob szer nym opra co wa niu źró dło wym Po wsta nie war szaw skie 1944 w do ku men tach z ar chi wów służb
spe cjal nych, któ re uka za ło się w 2007 r. W pra cy tej zo sta ło rów nież za miesz czo nych wie le in te re su ją -
cych zdjęć, po cho dzą cych z ar chi wum IPN, przed sta wia ją cych żoł nie rzy AK wal czą cych w po wsta niu,
znisz cze nia w War sza wie, a tak że wyż szych ofi ce rów nie miec kich spra wu ją cych w tym okre sie funk cje
do wód cze. 

19 AIPN, 0255/294, Ma te ria ły za war te w tecz ce do ty czą cej roz pra co wa nia kon tro l no -obiek to we go
krypt. „Rze ka”, k. 1–82.
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m.in. wy ka zy i an kie ty per so nal ne człon ków. W wie lu przy pad kach ta kie tecz ki by ły opi -
sy wa ne imie niem i na zwi skiem do wód cy kon kret nej gru py lub je go pseu do ni mem, np.:
„Wierz bic ki Je rzy i in ni” (IPN BU 0192/772) lub „Da mięc ki Bog dan + in ni” (IPN
BU 0192/243). Zda rza ło się, że opa try wa no je kryp to ni mem da ne go roz pra co wa nia lub
gru py, np.: „Roz pra co wa nie kryp to nim «Mo no pol»” (IPN BU 0255/63) lub „Roz pra co -
wa nie or ga ni za cji AK pow. sier pec kie go kryp to nim «Rze ka»” (IPN BU 0255/64). Ma te -
ria ły te, a tak że wie le in nych o po dob nym cha rak te rze moż na od szu kać wśród akt
zin wen ta ry zo wa nych na spi sie IPN BU 0255.

W tecz ce ozna czo nej sy gna tu rą IPN BU 0255/294 znaj du ją się do ku men ty zwią za ne
z roz pra co wa niem o kryp to ni mie „Rze ka”. Do ty czą one by łych człon ków AK z Okrę gu
War szaw skie go. Moż na więc wśród nich zna leźć szcze gó ło wą cha rak te ry sty kę śro do wi -
ska po akow skie go oraz ma te ria ły, w któ rych omó wio no struk tu ry, or ga ni za cję i ob sa dę
per so nal ną AK w tym re jo nie w okre sie oku pa cji. Wie le jest rów nież in for ma cji na te mat
agen tu ry po zy ska nej do roz pra co wa nia te go śro do wi ska, przy dzie la nych jej za dań oraz
ich re ali za cji. Osta tecz nie, spra wa zo sta ła za koń czo na w 1955 r., a zwią za ne z nią do ku -
men ty prze ka za no do ar chi wum. 

Na le ży pod kre ślić, że obok akt ope ra cyj nych wśród ma te ria łów or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa znaj du ją się tak że tek sty szko le nio we, gdzie cha rak te ry zo wa no za rów no
or ga ni za cję AK, jak i jej po szcze gól nych człon ków. Na pod sta wie do ku men tów wy two -
rzo nych w KG AK, mel dun ków i ra por tów wy wia dow czych oraz ze znań człon ków AK
przy go to wy wa no bro szu ry, opra co wa nia i cha rak te ry sty ki do ty czą ce tej te ma ty ki, a na -
stęp nie wy ko rzy sty wa no je w trak cie szko leń dla funk cjo na riu szy bez pie ki. Spo śród tych
ma te ria łów moż na wy mie nić na stę pu ją ce ty tu ły: „Wal ka AK i De le ga tu ry Rzą du z ru -
chem le wi co wym 1939–1945” (IPN BU 0644/394, IPN BU 0644/395), „Syl wet ki akow -
ców” (IPN Rz 105/34, IPN Rz 105/35, IPN Rz 105/36), „Cha rak te ry sty ki or ga ni za cji
nie pod le gło ścio wych” (IPN Bi 033/71), „Or ga ni za cja AK” (IPN BU 0188/60, IPN
BU 0188/85), „Ar mia Kra jo wa” (IPN BU 0189/88). 

Naj bar dziej licz ne wśród te go ro dza ju ma te ria łów są jed nak cha rak te ry sty ki. Do ty -
czą one za zwy czaj bar dzo róż no rod nej te ma ty ki, gdyż moż na wśród nich zna leźć za rów -
no cha rak te ry sty ki mło dzie ży akow skiej, Ba ta lio nów Szkol nych, Ru chu Opo ru Ar mii
Kra jo wej – RO AK, do wód ców AK, Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, grup par ty zanc -
kich lub okre ślo nych re jo nów kra ju, gdzie – jak po dej rze wa no – by ły licz niej sze sku pi -
ska by łych człon ków AK. Więk szość z nich zo sta ła wy two rzo na w la tach 1946–1952.

Cha rak te ry sty ki od dzia łów par ty zanc kich czy re jo nów ich ope ro wa nia za wie ra ją omó -
wie nie dzia łal no ści gru py lub spe cy fi ki da ne go te re nu, wy kaz za miesz ku ją cych tam
byłych żoł nie rzy AK oraz ich an kie ty per so nal ne. Naj wię cej ta kich cha rak te ry styk moż -
na zna leźć m.in. wśród akt na spi sach: IPN BU: 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177,
0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188 i 0189. 

Cha rak te ry sty ki, po dob nie jak in ne ma te ria ły szko le nio we, znacz nie roz sze rza ły wie -
dzę funk cjo na riu szy bez pie ki na te mat AK, co nie wąt pli wie uła twia ło im roz pra co wy -
wa nie jej człon ków.

Do ku men ty do ty czą ce Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go wy two rzo ne przez or ga ny
bez pie czeń stwa znaj du ją się nie tyl ko w BUiAD IPN w War sza wie, lecz tak że w od dzia -
łach te re no wych In sty tu tu. Cha rak ter ma te ria łów prze cho wy wa nych w od dzia łach jest
ta ki sam jak tych, któ re zgro ma dzo no w sto li cy. Moż na więc wśród nich wy mie nić:

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
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wytycz ne i za rzą dze nia or ga ni za cyj ne, mel dun ki i roz ka zy do wód ców jed no stek AK,
doku men ty fi nan so we, pra sę kon spi ra cyj ną, ogło sze nia i ulot ki, spra woz da nia z dzia łal -
no ści ko mó rek AK w po szcze gól nych okrę gach, a tak że ma te ria ły ope ra cyj ne i ak ta są -
do we do ty czą ce by łych człon ków AK oraz cha rak te ry sty ki śro do wisk i or ga ni za cji
po akow skich. 

Do naj cie kaw szych ar chi wa liów prze cho wy wa nych w Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Bia łym sto ku na le żą m.in. cha rak te ry sty ki po -
szcze gól nych ob wo dów AK w tym okrę gu, wy ro ki są do we, pro to ko ły prze słu chań
świad ków oraz kwe stio na riu sze oso bo we człon ków or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych,
któ re moż na zna leźć wśród ma te ria łów prze ka za nych spi sa mi IPN Bi 033 i IPN Bi 019.
Więk szość do ku men tów prze cho wy wa nych w Delegaturze IPN w Olsz ty nie sta no wią
nato miast ak ta są do we do ty czą ce by łych akow ców, któ re zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne
na spi sie IPN Ol l8. 

Wśród ma te ria łów zgro ma dzo nych w za so bie OBUiAD IPN w Gdań sku na uwa gę
za słu gu ją oświad cze nia z ujaw nień żoł nie rzy AK (spis IPN Gd 0027), a tak że opra co wa nia
re sor to we: „Wal ka Ar mii Kra jo wej oraz De le ga tu ry Rzą du z ru chem le wi co wym 1939–1944”
(IPN Gd 0046/433/1, IPN Gd 0046/433/2, IPN Gd 0046/433/16, IPN Gd 0046/433/17,
IPN Gd 0087/7/1, IPN Gd 0087/7/2) oraz „In for ma tor o nie le gal nych an ty pań stwo wych
or ga ni za cjach i ban dach zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1956”
(IPN Gd 0046/433/3). Ma te ria ły, w któ rych omó wio no wal kę AK i De le ga tu ry Rzą du
z ru chem ko mu ni stycz nym, a tak że or ga ni za cję i dzia łal ność AK, AL i BCh w la tach
1939–1945, moż na rów nież zna leźć w zbio rach Delegatury w Kiel cach, wśród ar chi wa -
liów zin wen ta ry zo wa nych na spi sie IPN Ki 018.

Na in te re su ją ce do ku men ty moż na rów nież na tra fić w zbio rach od dzia łów IPN w Rze -
szo wie i Wro cła wiu. W pierw szym z wy mie nio nych znaj du ją się sche ma ty or ga ni za cyj -
ne oraz wy kaz dzia łań zbroj nych AK na Rze szowsz czyź nie (IPN Rz 133/3), syl wet ki
akow ców (IPN Rz 105/35–36), a tak że pie śni i wier sze z okre su woj ny (IPN Rz 105/16).
Do cen niej szych ma te ria łów w za so bie dru gie go z od dzia łów na le żą na to miast m.in. fo -
to gra fie, pu bli ka cje, re la cje i opra co wa nia do ty czą ce AK na Wi leńsz czyź nie (IPN
Wr 221/125–139, IPN Wr 363/26–32).

W po zo sta łych od dzia łach i delegaturach In sty tu tu – w Kra ko wie, Ka to wi cach, Lu -
bli nie, Po zna niu, Ra do miu, Ło dzi, Byd gosz czy i Szcze ci nie – naj wię cej zgro ma dzo no
akt ope ra cyj nych. Na le żą do nich m.in. róż ne go ro dza ju ak ta spraw agen tu ral nych i ak ta
spraw są do wych do ty czą cych by łych człon ków PPP, cha rak te ry sty ki or ga ni za cji po akow -
skich, a tak że ar ku sze ewi den cyj ne i kwe stio na riu sze oso bo we by łych żoł nie rzy AK
i BCh.

Spo śród wszyst kich akt prze cho wy wa nych w IPN naj cen niej sze znaj du ją się w War -
sza wie. Na le żą do nich przede wszyst kim in struk cje, roz ka zy i za rzą dze nia wy da wa ne
przez Ko men dę Głów ną AK. Na ich pod sta wie moż na od two rzyć za rów no struk tu ry or -
ga ni za cyj ne Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, jak i pro wa dzo ne przez nie cen tral ne dzia -
ła nia ope ra cyj ne prze ciw oku pan tom. Znacz nie mniej te go ro dza ju ma te ria łów jest
na to miast prze cho wy wa nych w od dzia łach, gdyż naj czę ściej są tam tyl ko do ku men ty do -
ty czą ce da ne go okrę gu.

To sa mo do ty czy ma te ria łów wy two rzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa.
Naj bar dziej in te re su ją ce z nich znaj du ją się w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
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Dokumen tów. Są tu taj bo wiem in struk cje i za rzą dze nia wy da wa ne przez MBP (po tem
MSW), GZI WP i Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go WP (po tem Za rząd II Szta bu Ge ne ral -
ne go WP), któ re uka zu ją za sięg re pre sji sto so wa nych wo bec człon ków PPP w ska li ca -
łe go kra ju. Na le ży rów nież pod kre ślić, że to wła śnie w sto li cy, a nie gdzie in dziej to czy ły
się pro ce sy wyż szych do wód ców AK. Tak więc zwią za ne z ni mi ak ta pro ce so we, sta no -
wią ce cen ne źró dło hi sto rycz ne, tra fi ły do cen tra li. W od dzia łach na to miast są wpraw -
dzie prze cho wy wa ne do ku men ty ope ra cyj ne uka zu ją ce spo so by re pre sjo no wa nia
przed sta wi cie li pod zie mia po akow skie go, ale do ty czą one naj czę ściej tyl ko okre ślo ne go
ob sza ru.

Ar chi wa lia róż nej pro we nien cji zgro ma dzo ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej wza -
jem nie się uzu peł nia ją, dzię ki cze mu na ich pod sta wie moż na nie tyl ko od two rzyć struk -
tu ry or ga ni za cyj ne i róż ne aspek ty dzia łal no ści Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go
w la tach 1939–1945, lecz tak że po li ty kę or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa wo bec pod -
zie mia po akow skie go pro wa dzo ną po za koń cze niu woj ny. Na pod sta wie akt ope ra cyj -
nych oprócz okre śle nia form i za się gu re pre sji sto so wa nych wo bec by łych żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej moż na rów nież scha rak te ry zo wać dzia łal ność nie pod le gło ścio wą w la -
tach 1945–1956.

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
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