
OSO�BO�WE�ŹRÓ�DŁA�IN�FOR�MA�CJI�–�ZA�GAD�NIE�NIA�
ME�TO�DO�LO�GICZ�NO�-ŹR�ÓDŁ�OZNA�WCZE,�
REDAKCJA�FI�LIP�MU�SIAŁ,�KRA�KÓW�2008,�
SS.�536�+�5 nlb.

Oma wia na książ ka skła da się z sie dem na stu ar ty ku łów,
z któ rych więk szość sta no wią opra co wa nia po świę co ne
kon kret nym ka te go riom osób współ pra cu ją cych ze służ ba -

mi Pol ski Lu do wej, na to miast pięć jest edycjami nie któ rych do ku -
men tów o pra cy ope ra cyj nej, po prze dzo nymi nie kie dy bar dzo ob szer -
nym (np. w wy pad ku P. Pio trow skie go) ko men ta rzem wy daw ców.

Spo śród trzy na stu au to rów tyl ko dwaj nie są pra cow ni ka mi In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, czte rech (W. Fra zik, M. Ko ma niec ka,
F. Mu siał, R. Szczęch) za trud nio nych jest w je go kra kow skim od -
dzia le, któ ry od pierw szych lat dzia ła nia In sty tu tu wy róż niał się
po dej mo wa niem pro ble ma ty ki do ty czą cej teo re tycz nych za gad -
nień pra cy cy wil nych służb spe cjal nych Pol ski Lu do wej, ana li zą
po wsta wa nia i za gad nie nia mi do ty czą cy mi kry ty ki wy two rzo nej przez nie do ku men ta cji1,
sze ściu wy wo dzi się z daw ne go Biu ra Rzecz ni ka In te re su Pu blicz ne go, w tym G. Kar bo -
wiak, J. Mar cin kow ski, W. Mi kul ski oraz T. Rut kow ski, z je go Sek cji Stu dyj nej zaj mu ją cej
się ba da niem re ali za cji po sta no wień in struk cji o pra cy ope ra cyj nej w co dzien nych dzia ła -
niach SB. Część ar ty ku łów by ła już pu bli ko wa na w in nych wy daw nic twach.

Tom otwie ra tekst Woj cie cha Sa wic kie go Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�or�ga�nów�bez�pie�-
czeń�stwa�Pol�ski�Lu�do�wej po świę co ny zde fi nio wa niu po szcze gól nych ka te go rii OZI i omó -
wie niu ewo lu cji ter mi nów je okre śla ją cych, uzu peł nio ny słow nicz kiem pod sta wo wych po -
jęć. Nie wąt pli wą za le tą ar ty ku łu jest to, że au tor nie ogra ni czył się je dy nie do opi su zmian
w na zew nic twie, lecz po ka zał ich me ry to rycz ne przy czy ny – np. wsku tek wpro wa dze nia za -
ka zu wer bo wa nia w cha rak te rze taj nych współ pra cow ni ków „eli ty wła dzy” (człon ków
PZPR i osób nie na le żą cych do tej par tii, ale zaj mu ją cych waż ne sta no wi ska pań stwo we)
w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej wpi sa no no we ka te go rie OZI – „kon takt oby wa tel ski”
i „kon takt ope ra cyj ny”, w ra mach któ rych oso by te ma so wo re je stro wa no (s. 14 i nn.). Po -
głę bio na re flek sja au to ra nie za wsze idzie w pa rze ze zna jo mo ścią szcze gó łów źró dło wych.
Przy kła do wo moż na wska zać, iż ter min „taj ny współ pra cow nik” uży wa ny w cha rak te rze
ogól nym nie po ja wił się w la tach pięć dzie sią tych, lecz wy stę po wał już od po cząt ku dzia ła -
nia re sor tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W dniu 11 wrze śnia 1944 r. szef WUBP w Bia łym -
sto ku Fau styn Grzy bow ski po le cił pod le ga ją cym mu sze fom urzę dów po wia to wych prze -
sła nie do ko mór ki ewi den cji WUBP m.in. wy ka zu osób współ pra cu ją cych, a wśród
wy mie nio nych tam ka te go rii znaj do wa li się: „Agen ci (taj�ni�współ�pra�cow�ni�cy org. Władz
Bez pie czeń stwa, za da niem któ rych jest do cie ra nie do wro gich środo wisk w ce lu ich

1 Przy kła do wo moż na tu wy mie nić pra cę Wo�kół� te�czek� bez�pie�ki� –� za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�o�-
znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006 oraz ar ty ku ły w „Apa ra cie re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989”, t. 2,
4, 5. Pierw sza po da na tu pu bli ka cja za wie ra ar ty ku ły re dak to ra to mu oraz W. Fra zi ka, M. Ko ma niec kiej, a tak -
że E. Za jąc i P. Mil cza now skie go. 
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ujawnie nia)” [pod kre śle nie – A.Z.]2. W pla nie kon spek tu wy kła du „Ka te go rie agen tu ry”,
za twier dzo nym przez wi ce mi ni stra MBP Wa cła wa Le wi kow skie go w paź dzier ni ku 1950 r.,
zna la zło się okre śle nie: „Do kład niej pod po ję ciem sie ci agen cyj nej ro zu mie my wszyst kich
za ufa nych taj�nych�«współ�pra�cow�ni�ków» kontr wy wia du, przy po mo cy któ rych on opra co -
wu je i li kwi du je wro ga kla so we go i je go wy wro to wą dzia łal ność [pod kre śle nie – A.Z.]”3.

Po dob nie trud no jest zgo dzić się z opi nią, iż do pie ro po 1956 r. za le ga li zo wa no kon tak -
ty po uf ne (s. 15). Wpraw dzie po ję cie to przed 1955 r. nie wy stę pu je w ogól nych in struk -
cjach o pra cy z agen tu rą, ale uży wa się go wie lo krot nie w nor ma ty wach do ty czą cych kon -
kret nych za dań re sor tu, np. w Roz ka zie nr 49 dy rek to ra De par ta men tu IV Jó ze fa Krat ki
z 12 wrze śnia 1949 r.4, Roz ka zie nr 62 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 29 grud nia
1949 r.5, czy za rzą dze niach 070 i 076 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 12 i 30 grud -
nia 1952 r.6

Rów nież re la cje re sor tu przed 1956 r. z PZPR, a tak że jej po przed nicz ką, nie ukła da ły się
jed no znacz nie – w pew nych okre sach człon ków par tii wer bo wa no bez ogra ni czeń,
a w czerw cu 1948 r. w za sa dzie za ka za no po zy ski wa nia ich w ogó le, choć do pusz cza no wy -
jąt ki pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy „władz par tyj nych”7. Po ja kimś cza sie sy tu acja znów
ule gła zmia nie: za ka zy wa no po zy ski wa nia na pod sta wie ma te ria łów ob cią ża ją cych lub kom -
pro mi tu ją cych, ale re zy den tów po szu ki wa no wła śnie wśród człon ków PZPR. Nie si ląc się na
przed sta wie nie wszyst kich me an drów w za kre sie wza jem nych sto sun ków, moż na wska zać,
iż w 1948 r. ka te go rię „kon takt po uf ny” wy ko rzy sty wa no ja ko me to dę utrzy my wa nia kon -
tak tów z przy naj mniej nie któ ry mi in for ma to ra mi na le żą cy mi do PPR. Wska zu je na to opinia
wydana 6 czerw ca 1948 r. przez człon ków ko mi sji po wo ła nej do we ry fi ka cji sie ci: mier ny
fa cho wiec, nie chęt ny współ pra cy, pew ny po li tycz nie. „Bio rąc pod uwa gę fakt przy na leż no -
ści do PPR oraz nie prze ja wia nie przez inf[or ma to ra] ini cja ty wy we współ pra cy, komi sja pro -
po nu je wy łą cze nie in for ma to ra z sie ci przy utrzy ma niu kon tak tu po uf ne go”8.

2 AIPN, 1576/27, Roz kaz nr 5, k. 6.
3 AIPN, 01334/3, k. 6. W oma wia nym kon spek cie okre śle nie taj ny współ pra cow nik w sen sie ogól nym

wystę pu je rów nież na k. 7 i 14. Umieszczenie słowa współpracownik w cudzysłowie, wy ni ka za pew ne z fak -
tu, iż w re sor cie przez dłu gi czas – z ro syj skie go so�trud�nik – uży wa no go na okre śle nie wła sne go pra cow ni ka. 

4 AIPN Łd, 0050/38/-/1/ – na pod sta wie ba zy EZAN. W in struk cji o pra cy re fe ra tów ochro ny wska zu je się
róż ni ce mię dzy sie cią agen tu ral ną, któ rej ce lem jest wy kry cie wro giej dzia łal no ści, a sie cią kon tak tów po uf -
nych na sta wio ną na usta le nie przy czyn złej pra cy za kła dów. Do tej ostat niej wer bu je się pra cow ni ków za ufa -
nych i pew nych po li tycz nie (p. II. 1 i 2). Wzór ra por tu re fe ra tu ochro ny prze wi dy wał wy ka za nie licz by po zy -
ska nych agen tów, in for ma to rów i kon tak tów po uf nych oraz licz by spo tkań z ni mi (p. VI. 2 i 4).

5 AIPN, 1572/54, Roz kaz nr 62 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 29 XII 1949 r., k. 203. Roz kaz
doty czył dzia łań re sor tu w związ ku z pod wyż ką cen od 1 I 1950 r.

6 AIPN Łd, 0050/42-/2/ i AIPN Łd, 0050/23/-/3/ – na pod sta wie ba zy EZAN. Pa da ją tam okre śle nia: „Po -
sta wić kon kret ne za da nia w za kre sie: [...] pra cy z agen tu rą, KP�i OZ; za da niem UBP, RO i RW jest usta la nie
po przez sieć agen tu ral no -i nfo rm acy jną i kon�tak�ty�po�uf�ne na stro jów za łóg fa brycz nych…”. O wy ko rzy sta niu
kon tak tów po uf nych zob. też AIPN, 1572/592, In for ma cja CG-613/III/51 z 27 VII 1951 r. p.o. dy rek to ra De -
par ta men tu II M. Ta bo ry skie go o wy po wie dziach na te mat przy jaz du W. Mo ło to wa do Pol ski na pod sta wie
infor ma cji kon�tak�tów�po�uf�nych Wy dzia łu III, b.p.; ibi�dem, Pi smo AJ-3768/53 z 23 VII 1953 r. na czel ni ka
Wy dzia łu V w Sta li no gro dzie do dy rek to ra De par ta men tu V, b.p. W ra mach za bez pie cza nia uro czy sto ści
22 lip ca „wy ty po wa no sze ro ką sieć k.p. po śród de le ga tów z te re nu” [pod kre śle nia – A.Z.].

7 AIPN, 1572/696, Wy stą pie nie S. Rad kie wi cza pod czas od pra wy sze fów WUBP, 10 VI 1948 r., k. 24–24v.
Skró co na wer sja w: Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�1944–1956.�Tak�ty�ka,�stra�te�gia,�me�to�dy,�część II: La�ta
1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1996, s. 83 i nn.

8 AIPN, 001176/117, Akta kon tro li agen ta -i nfo rm at ora, mf. Z sie ci wy łą czo no wów czas rów nież wy so ko
oce nia ne go agen ta – człon ka PPR. O po wo ła niu ko mi sji por. wy stą pie nie S. Rad kie wi cza z 10 VI 1948 r.
w: Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa..., cz. II, s. 95 i nn.
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Szko da, że Woj ciech Sa wic ki nie za sy gna li zo wał pro ble mu z nie zwy kle czę stą re je stra -
cją w ka te go rii za bez pie cze nie9. Wpraw dzie nie za wsze ozna cza ła ona oso bo we źró dło in -
for ma cji, ale za zwy czaj wska zy wa ła nie tyl ko na za in te re so wa nie SB za bez pie cza ną oso bą,
ale rów nież chęć jej po zy ska nia. Nie któ re z osób re je stro wa nych po cząt ko wo ja ko za bez -
pie cze nie, z cza sem trak to wa no ja ko fi gu ran tów roz pra co wań, in ne prze kwa li fi ko wy wa no
na oso bo we źró dła in for ma cji. O spo so bie po strze ga nia tej ka te go rii przez sa mą SB świad -
czy fakt, iż w sy tu acji skła da nia ma te ria łów bez zmia ny ka te go rii, w ar chi wum nada wa no
im sy gna tu rę ła ma ną przez rzym ską je dyn kę, a więc przy pi sa ną do sie ci.

Wąt pli wo ści bu dzi tak że pró ba kla sy fi ka cji źró deł przed sta wio na w for mie ta be li, a wła -
ści wie kil ku ta bel, któ rych ce lem by ło za de mon stro wa nie po dzia łu struk tu ral ne go OZI
(s. 18–20).

Za le tę sta no wi z pew no ścią fakt roz bi cia ma te ria łu nie tyl ko we dług po szcze gól nych
służb, ale tak że wy dzie le nia w każ dej z nich pio nów tech ni ki, ob ser wa cji i per lu stra cji, gdyż
pio ny te fak tycz nie po sia da ły spe cy ficz ne po trze by wo bec nie któ rych grup OZI i czę sto sto -
so wa ły na zew nic two od mien ne od wy stę pu ją ce go w pod sta wo wych jed nost kach ope ra cyj -
nych. Moż na by ło by je dy nie do rzu cić nie uwzględ nio ną ka te go rię pio nu „W” – „pra cow nik
za ufa ny” (zob. ar ty kuł M. Ko ma niec kiej, s. 261)10.

Za wa dę na le ży uznać brak wy ja śnie nia kry te riów przy ję tych przy bu do wie po szcze gól -
nych wier szy i ko lumn ta be li, co spró bu ję wy ka zać na pod sta wie czę ści po świę co nej MBP,
KdsBP i MSW (bez wy wia du). Skła da się ona z czte rech ko lumn; pierw szą z nich, za ty tu -
ło wa ną „Okres”, au tor po dzie lił na czte ry czę ści: 1944–1960, 1960–1970, 1970–1989,
1989–1990. Po nie waż w la tach 1960, 1970 i 1989 zo sta ły wpro wa dzo ne w ży cie no we – ca -
ło ścio we – in struk cje o pra cy ope ra cyj nej, na le ży do my ślać się, iż wła śnie ten czyn nik Woj -
ciech Sa wic ki przy jął ja ko kry te rium roz gra ni cza ją ce po szcze gól ne eta py w okre śla niu OZI.
Już sa mo kry te rium wy da je się dys ku syj ne. Wia do mo, iż za pi sy tych in struk cji by wa ły ko -
ry go wa ne przez wy da wa ne po nich in ne prze pi sy. I tak, w § 1 in struk cji dy rek to ra Biu ra „C”
wpro wa dzo nej w ży cie Za rzą dze niem 079 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 sierp nia 1972 r.
jest mo wa, że jed nost ki SB re je stru ją m.in. „łącz ni ków (re zy den tów), kon sul tan tów i eks -
per tów”11, z któ rych to ka te go rii In struk cja 006/70 wy mie nia ła tyl ko kon sul tan tów.

Z dru giej stro ny, gdy by bar dziej kon se kwent nie trzy mać się te go kry te rium, na le ża ło by
okres 1944–1960 roz bić na kil ka krót szych, zna czo nych da ta mi wy da nia po szcze gól nych
in struk cji (1945, 1953, a zwłasz cza 1955).

Sam po dział źró deł na ka te go rie za sad ni cze i agen tu rę po moc ni czą moż na by za ak cep to -
wać, na to miast zu peł nie nie do przy ję cia jest zbiór „Ka te go rie nie ofi cjal ne, nie re je stro wa ne
i rza dziej spo ty ka ne”. Z for mal ne go punk tu wi dze nia zbiór ta ki łą czy w jed ną gru pę ka te -
go rie wy bra ne we dług róż nych kry te riów: nie wy stę po wa nia na zwy w in struk cji o pra cy
ope ra cyj nej (tu za pew ne na le ża ło by za kwa li fi ko wać „ka te go rie nie ofi cjal ne”), bra ku obo wiąz -
ku (bo moż li wość ist nia ła) re je stra cji („ka te go rie nie re je stro wa ne”), wresz cie czę sto tli wo ści
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9 Dzien ni ki re je stra cyj ne MSW. Przy kła do wo w 3 pierw szych mie sią cach 1964 r. sta no wią za wsze po nad
25 proc. wszyst kich (a nie tyl ko sie ci) re je stra cji de par ta men tów II–IV.

10 Pra cow nik za ufa ny spo ra dycz nie po ja wia się rów nież w kontr wy wia dzie (Dzien nik re je stra cyj ny MSW
– za pis z 1962 r.). Moż na do dać, iż ze staw nazw uży wa nych w zo bo wią za niach był znacz nie szer szy, np. pra -
cow nik nie jaw ny – AIPN, 001176/117, Zo bo wią za nie do współ pra cy z 6 XII 1945 r., mf, czy in for ma tor tech -
nicz ny – ibi�dem,�Zo bo wią za nie do współ pra cy z 26 IV 1947 r., mf.

11 AIPN, 01258/34, Instrukcja w sprawie zakresu i trybu rejestracji przez jednostki Służby Bezpieczeństwa
osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia 079 MSW z 2 VIII
1972 r., b.p.



wy stę po wa nia („rza dziej spo ty ka ne”), co no�ta�be�ne bez ba dań szcze gó ło wych trud no jest
usta lić. Pro ble my wy ni ka ją ce z re ali za cji ta kie go po dzia łu OZI do brze ilu stru je spo sób wy -
peł nie nia ta be li. Dla lat 1970–1989 kon sul tant zo stał wpi sa ny do ka te go rii za sad ni czych,
pod czas gdy w dzien ni kach re je stra cyj nych wy stę pu je sto sun ko wo rzad ko, co jest zro zu -
mia łe, gdyż krąg osób, wśród któ rych znaj do wa li się po ten cjal ni kan dy da ci do re je stra cji
w tej ka te go rii, był sto sun ko wo wą ski. Jesz cze bar dziej uwi dacz nia się to dla okre su
1989–1990. Kon sul tant jest tam wy mie nio ny za rów no wśród ka te go rii za sad ni czych, jak też
nie ofi cjal nych, nie re je stro wa nych i rza dziej wy stę pu ją cych. Przy oka zji war to tu za zna czyć,
iż in struk cję z 1989 r. na le ży trak to wać je dy nie ja ko prze my śle nia wy ni ka ją ce z prak ty ki
sto so wa nia jej po przed nicz ki i pe wien po mysł na spo sób dzia ła nia SB w zu peł nie zmie nio -
nych wa run kach po li tycz no -op er acy jnych. Mia ła obo wią zy wać od 1 stycz nia 1990 r. i prak -
tycz nie nie we szła w ży cie 12, więc w tym wy pad ku nie moż na na wet mó wić o ka te go riach
nie ofi cjal nych, czy rza dziej spo ty ka nych.

Ze spraw szcze gó ło wych do ty czą cych wy peł nie nia ta bel ki na le ży jesz cze zwró cić uwa gę,
iż po ro ku 1960 dys po nen ta MK nie moż na za li czać do agen tu ry – był to pra cow nik resor tu.

Bar dzo po ży tecz ny jest Słow�ni�czek�pod�sta�wo�wych�po�jęć, choć Sa wic kie mu nie uda ło się
unik nąć pew nych po tknięć. Okre śle nie „taj ny in for ma tor” (s. 25) nie sta no wi spe cy fi ki In for -
ma cji Woj sko wej – w la tach czter dzie stych by ło ono uży wa ne ofi cjal nie w re sor cie bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go 13. Ter min „ad re sów ka” (s. 22) – przy naj mniej nie ofi cjal nie – był sto -
so wa ny rów nież przez Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go, o czym pi sze sam au tor (ta be la s. 20).

Te ma ty kę po ru sza ną przez Woj cie cha Sa wic kie go – w węż szym za kre sie (nie uwzględ -
nia jąc De par ta men tu I i woj ska), ale z apa ra tem na uko wym – po dej mu je w pierw szym ze
swych trzech ar ty ku łów, za ty tu ło wa nym Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�pio�nów�Służ�by�Bez�pie�-
czeń�stwa�dzia�ła�ją�cych�w gra�ni�cach�PRL, re dak tor to mu Fi lip Mu siał.

Au tor na wią zu je do to czą cej się w me diach dys ku sji na te mat oso bo wych źró deł in for -
ma cji, wska zu jąc, iż wie lo krot nie wy po wia da ły się w niej „oso by niepo sia da ją ce ele men tar -
nej wie dzy na ten te mat” (s. 7), cze go efek tem są „czę sto ar ty ku ło wa ne przy pusz cze nia, że
funk cjo na riu sze UB/SB za OZI mo gli uznać oso by, któ re:

• nie by ły świa do me te go, że zo sta ły za re je stro wa ne ja ko ta kie źró dło;
• by ły przez bez pie kę roz pra co wy wa ne, a nie by ły kon fi den ta mi”.
Mu siał uwa ża, że „te wąt pli wo ści i oba wy są efek tem nie wie dzy” (s. 27). Prze jaw tej

ostat niej sta no wią rów nież cał ko wi cie po zba wio ne pod staw, ale no śne po li tycz nie su ge stie,
że „funk cjo na riu sze re sor tu mie li [...] w spo sób ma so wy fał szo wać do ku men ta cję zwią za ną
z OZI przez wpro wa dza nie do sie ci agen tu ral nej tzw. mar twych dusz – czy li uzna wa nie za
oso bo we źró dła in for ma cji tych, któ rzy fak tycz nie z SB nie współ pra co wa li” (s. 36). 

Au tor sta ra się roz wiać nie wie dzę po przez za pre zen to wa nie po szcze gól nych ka te go rii
OZI, wska za nie za dań UB/SB i ro li OZI w ich wy peł nia niu, wresz cie pro ce dur po prze dza -
ją cych wer bu nek źró deł. W pod su mo wa niu stwier dza, że po szcze gól ne ka te go rie OZI są
zde fi nio wa ne, a „spo sób ich wy ko rzy sta nia oraz pro ce du ry do ku men to wa nia dzia łal no ści
po zwa la ją na jed no znacz ną ich iden ty fi ka cję [...], za OZI nie mo gły być i nie by ły przez
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JE 12 Przy kła do wo WUSW w Cie cha no wie w 1990 r. nie do ko nał żad nej re je stra cji, w Ra do miu – 1, SUSW
– 6 (w tym 5 w stycz niu). W dzien ni kach re je stra cyj nych MSW spo śród 264 wpi sów z okre su 2 I – 5 V 1990 r.
(dla po rów na nia: w tym sa mym okre sie 1989 r. by ło ich 1184) nie na tra fi łem na żad ną re je stra cję no wej
– wpro wa dzo nej in struk cją z 1989 r. – ka te go rii, pod czas gdy moż na na po tkać ka te go rie sta re, przez nią pomi -
nię te (kon takt ope ra cyj ny); pod wzglę dem ilo ścio wym zde cy do wa nie prze wa ża za bez pie cze nie.

13 AIPN, 1572/718, Spra woz da nia Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem WUBP w Bia łym sto ku dla Wy dzia -
łu do Wal ki z Ban dy ty zmem MBP z 1945 r., np. k. 117, 121, 124, 131, 135, 140, 146, 154, 159.



funk cjo na riu szy UB/SB uzna wa ne oso by nie świa do me kon tak tów z bez pie ką”, nie by li też
uzna wa ni ci dzia ła cze opo zy cji, „któ rzy by li tyl ko roz pra co wy wa ni”. Mi mo znacz nych
znisz czeń ar chi wa liów w la tach 1989–1990 za cho wa ny ma te riał wraz z ewi den cją ope ra cyj -
ną po zwa la na nie mal peł ne od two rze nie sie ci. Au tor kon klu du je waż nym wnio skiem, że
„ba da nia pro wa dzo ne z za cho wa niem za sad warsz ta tu na uko we go – uwzględ nia ją ce go wie -
dzę o me to dach, środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej, jak rów nież za sad[ach] ewi den cji
ope ra cyj nej – wy klu cza ją moż li wość po mył ki” (s. 47).

O ile z więk szo ścią wnio sków Mu sia ła na le ża ło by się zgo dzić, choć oso bi ście nie for mu -
ło wał bym ich w spo sób tak ka te go rycz ny (za miast „wy klu cza ją” wo lał bym „czy nią ma ło
praw do po dob ną” moż li wość po mył ki), o ty le część je go wy wo dów skła nia do po le mi ki.

Przede wszyst kim nie po dzie lam opty mi stycz ne go po glą du au to ra, iż to brak wie dzy
dyk tu je wy po wie dzi kwe stio nu ją ce en�bloc�wia ry god ność ma te ria łów wy two rzo nych przez
UB/SB. Po sta wa ta ka jest bar dzo wy god na dla sil ne go lob by an ty lu stra cyj ne go, skrzęt nie
pod su wa ją ce go opi nii pu blicz nej na wet naj bar dziej ab sur dal ne in for ma cje (re je stra cja na
pod sta wie na pi sów z na grob ków) pod wa ża ją ce sens lu stra cji. Uty li tar ne go cha rak te ru ar gu -
men tów do wo dzi po sta wa czę ści funk cjo na riu szy SB ze zna ją cych w pro ce sach lu stra cyj -
nych, a mia no wi cie do pó ki fakt fał szo wa nia do ku men ta cji nie pod le gał ka rze (przedaw nie -
nie), ma so wo „przy zna wa li się” do two rze nia fik cyj nych do ku men tów w ce lu za spo ko je nia
wy ma gań prze ło żo nych do ma ga ją cych się du żej licz by TW (por. s. 315, ar ty kuł G. Maj -
chrza ka). Po uzna niu zaś tej czyn no ści za zbrod nię ko mu ni stycz ną, a więc na dal pod le ga ją -
cą ka rze, o fał szo wa niu już się nie mó wi, a lu stro wa nych – re je stro wa nych ja ko TW – bro -
ni się stwier dze nia mi, iż na pew no nie moż na ich za ta kich uznać. Za wy żo no im ka te go rię,
pod czas gdy na praw dę je dy nie utrzy my wa no z ni mi kon takt ope ra cyj ny.

Wie le miej sca po świę cił Mu siał de fi ni cji po ję cia „oso bo we źró dła in for ma cji”, wska zu -
jąc, iż jest to ter min sto so wa ny przez funk cjo na riu szy SB, któ re go „wpro wa dze nie wią za ło
się z ko niecz no ścią jed no znacz ne go roz róż nie nia oso�bo�wych�środ�ków�pra�cy�ope�ra�cyj�nej
(czy li wła śnie OZI) od�rze�czo�wych�środ�ków�pra�cy�ope�ra�cyj�nej”, do któ rych za li cza no
pod słu chy, taj ne prze szu ka nia itd. (s. 28 – pod kre śle nie au to ra).

War to tu zwró cić uwa gę na dwie spra wy. Roz róż nie nie mię dzy oso bo wy mi i rze czo wy -
mi środ ka mi pra cy ope ra cyj nej ma dłu gą hi sto rię i by ło sto so wa ne nie tyl ko przez SB, ale
w ogó le wy stę pu je w służ bach spe cjal ny ch14. Waż niej sza jest kon sta ta cja, iż nie moż na –
jak to ro bi au tor – po sta wić zna ku rów no ści mię dzy po ję ciem „oso bo we środ ki pra cy ope -
ra cyj nej” a ter mi nem „oso bo we źró dło in for ma cji”. W tym ostat nim zu peł nie nie mie ści się
wła ści ciel lo ka lu kon tak to we go, rze mieśl nik le gen du ją cy lo kal kon spi ra cyj ny pio nu „B”,
a gu bią się rów nież ta kie for my współ pra cy, jak np. umoż li wie nie taj ne go prze szu ka nia
przez do star cze nie klu czy do po miesz cze nia służ bo we go, za pew nie nie służ bom do stę pu do
ko re spon den cji, umiesz cze nie (pod pi sa nie) przy go to wa ne go przez służ by ar ty ku łu itp. Tak
więc ter min OZI nie od po wia da rze czy wi sto ści. Są dzę, iż naj bar dziej wła ści we z po pu lar -
nych okre śleń współ pra cy to „taj ny współ pra cow nik” (w sze ro kim ro zu mie niu, a nie ja ko
sfor ma li zo wa na ka te go ria re je stra cji). I wła śnie ten ter min, a tym sa mym ty tuł książ ki „taj -
ni współ pra cow ni cy” uwa żam za naj bar dziej traf ny, choć na uży tek tej re cen zji po słu gu ję
się okre śle niem przy ję tym przez au to ra.

Du żym wa lo rem ar ty ku łu Fi li pa Mu sia ła jest to, że przy przed sta wia niu roz wo ju po -
szcze gól nych ka te go rii taj nych współ pra cow ni ków, nie ogra ni cza się do in struk cji o pra cy
ope ra cyj nej. Wi dać to w ta bel ce wy szcze gól nia ją cej róż ne ka te go rie oso bo wych środ ków

14 M. Her man, Po�tę�ga�wy�wia�du, War sza wa 2002, s. 67–69.
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pra cy ope ra cyj nej (s. 34 i nn.), wśród któ rych po ja wia ją się na przy kład – okre ślo ne ja ko
nie for mal ne, co za pew ne ozna cza nie wy mie nio ne w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej – „kon -
takt ope ra cyj ny” i „kon takt po uf ny” (przed 1955 r.). Rów nież przy oma wia niu in struk cji
z 1953 r., po wska za niu, iż wpro wa dzi ła ona no wą ka te go rię – „in for ma to ra” – do da je, że
fak tycz nie ist nia ła ona w re sor cie już od 1945 r. (s. 29).

Tu war to jed nak zgło sić dwie uwa gi: szcze gó ło wą – w in struk cji z 1945 r., skąd inąd bar -
dzo nie pre cy zyj nej, wbrew opi nii au to ra (s. 28 i nn.) mó wi się o in for ma to rach, choć ni gdzie
nie po da je się ich de fi ni cji (po dob nie brak de fi ni cji agen ta)15. Dru ga jest na tu ry bar dziej
ogól nej. Przy naj mniej dla lat 1944–1955 trud no zgo dzić się z okre śle niem „ka te go rie nie for -
mal ne” w od nie sie niu do tych, któ re wpraw dzie nie zo sta ły wy mie nio ne w ogól nych instruk -
cjach o pra cy ope ra cyj nej, ale wy stę pu ją wie lo krot nie w in nych ofi cjal nych do ku men ta ch16.

Wra ca jąc jesz cze do in for ma cji za war tych w ta bel ce na le ży wska zać, iż nie co sztucz nie
brzmi, wy stę pu ją ce rów nież w tek ście Woj cie cha Sa wic kie go (s. 18 i nn.), okre śle nie „dys -
po nent lo ka lu kon tak to we go”, zwłasz cza w od nie sie niu do lat sie dem dzie sią tych. Wy wo dzi
się ono za pew ne z po cząt ko we go okre su dzia ła nia UB, gdy fa tal ne wa run ki lo ka lo we w mia -
stach, w któ rych znacz na część lud no ści gnieź dzi ła się w tzw. koł cho zach (w każ dym po ko -
ju od dziel na ro dzi na, wspól na kuch nia) po wo do wa ły, że służ ba z oba wy przed ła twą w ta kiej
sy tu acji de kon spi ra cją rza dziej spo ty ka ła się z agen tu rą w miesz ka niach pry wat nych, na to -
miast chęt nie ko rzy sta ła z po miesz czeń biu ro wych, udo stęp nia nych jej przez pra cow ni ka,
któ ry ni mi dys po no wał. Póź niej czę ściej po słu gi wa no się miesz ka nia mi pry wat ny mi osób
wer bo wa nych, któ re w do ku men tach re sor to wych okre śla no mia nem wła ści cie li LK17.

W su mie na le ży zgo dzić się z au to rem, iż ty po lo gia oso bo wych środ ków pra cy ope ra cyj -
nej ma zna cze nie ra czej teo re tycz ne, a w prak ty ce ope ra cyj nej tra ci ła na zna cze niu (s. 35).

Bar dzo istot ny dla roz wa żań Fi li pa Mu sia ła jest kró ciut ki pod roz dział o za da niach OZI
z pod sta wo wą te zą, iż głów nym za da niem SB, z któ re go roz li cza no jej funk cjo na riu szy „nie
by ło sta ty stycz ne mno że nie po zy ska nych taj nych współ pra cow ni ków, ale roz po zna nie ja -
kiejś oso by, śro do wi ska czy in sty tu cji. Taj ny współ pra cow nik nie był więc ce lem pro wa -
dzo nych przez re sort dzia łań, ale na rzę dziem do re ali za cji sta wia nych przed nim za dań”.
Pró ba oszu ka nia biu ro kra tycz nej ma chi ny przez funk cjo na riu sza zo sta ła by szyb ko wy kry ta
przez kon fron ta cję z in for ma cja mi po cho dzą cy mi od in nych źró deł, czy po rów na nie z kar -
to te ka mi. Au tor do da je, że „nie wska za no jak do tąd na wet na je den oczy wi sty przy pa dek
sfał szo wa nia do ku men ta cji do ty czą cej OZI” (s. 36 i nn.).

Nie ze wszyst ki mi jed nak tak ka te go rycz nie sta wia ny mi te za mi moż na się zgo dzić. O ile
bo wiem wska za nie, iż głów nym ce lem służb by ło zdo by wa nie in for ma cji wy da je się oczy -
wi ste dla ich dzia łań po ro ku 1957 (? 1955), to dla okre su wcze śniej sze go mo że bu dzić wąt -
pli wo ści. Oczy wi ście i wte dy słu żył te mu ja kiś frag ment po czy nań UB i In for ma cji Woj sko -
wej. Na le ży jednak pa mię tać o spe cy ficz nym cha rak te rze dzia łań tych in sty tu cji przed

15 Świad czą o tym sfor mu ło wa nia z roz dzia łów: IV „Sank cję na wer bo wa nie agen tów i in�for�ma�to�rów ma -
ją pra wo wy da wać...” i V „...gdy pra cow nik ope ra cyj ny utrzy mu je sto sun ki z wie lo ma agen ta mi al bo in�for�-
ma�to�ra�mi”. In�struk�cja�z 1945�r.�o po�zy�ska�niu,�pra�cy�i ewi�den�cji�agen�tu�ral�no�-i�nfo�rm�acy�jnej�sie�ci [w:] 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. 25.
Rów nież za łącz nik nr 3 – for mu larz spra woz da nia mie sięcz ne go – wy róż nia re zy den tów, agen tów i in�for�ma�-

to�rów [pod kre śle nia – A.Z.]. AIPN, 01254/416, k. 5/2 (35).
16 Por. przyp. 4, 5, 6.
17 In struk cja z 1953 r. uży wa oby dwu ter mi nów. In�struk�cja�nr�012/53�z 1953�r.�o pra�cy�apa�ra�tu�bez�pie�-

czeń�stwa� z sie�cią�agen�tu�ral�ną [w:] In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 44; po dob nie In�struk�cja�nr�006/70
z 1970�r.�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[w:] In�struk�cje�o pra�cy�ope�-
ra�cyj�nej..., s. 133.
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1955 r., zna nym przede wszyst kim z prze słu chań, pod czas któ rych cho dzi ło nie tyl ko (? nie
przede wszyst kim) o wy cią gnię cie praw dy od ze zna ją ce go, ale o przy zna nie się do nie po -
peł nio nych czy nów, zna jo mo ści itd.18 Wie lu wer bun ków do ko ny wa no bru tal nie, sta wia jąc
po zy ski wa ne go – czę sto po uprzed nim za trzy ma niu, tzw. taj nym zdję ciu – przed wy bo rem:
zgo da na współ pra cę lub areszt. Pry mi tyw ny funk cjo na riusz z PUBP za li czał wer bu nek,
jego prze ło że ni z War sza wy kry ty ko wa li ja ko nie ce lo we po zy ska nia na in for ma to rów tych,
któ rzy z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia by li nie przy dat ni 19. Nie moż na wszak że wy klu czyć,
że rów nież wer bun ki nie przy dat ne ope ra cyj nie, bo nie skut ku ją ce do pły wem in for ma cji, na
wyż szym szcze blu (? fak tycz nie spra wu ją ca wła dzę gru pa z PPR) trak to wa no ja ko przy dat -
ne w ogó le, gdyż przy czy nia ły się do za stra sza nia spo łe czeń stwa i/lub prze ry wa nia łą czą -
cych je na tu ral nych wię zi. Pro blem wy ma ga po głę bio nych ba dań.

Ja ko przy kład wer bun ku (?), któ ry nie przy niósł do pły wu in for ma cji, niech po słu żą po -
niż sze zo bo wią za nia (po wsta łe w wy ni ku dzia łań In for ma cji Woj sko wej – za cho wa no or to -
gra fię ory gi na łu), pod pi sa ne przez tę sa mą oso bę.

„Zo bo wią za nie
Ja […] nie chcę spuł pra co wać z ofi ce rem in for ma cyj nym w kie run ku od bu do wy De mo -

kra tycz nej Pol ski o ca łej roz mo wie moi z ofi ce rem in for ma cji ni ko mu nie bę dę opo wia dał.
O ka że roz po wie dze nia o po wy szym ktu ra we dług pa ra gra fu [?? nr 112] gro zi ka rą śmier ci
je stem po wia do mio ny[…]

Ja […] chcę pra co wać dla De mo kra tycz ne go Pań stwa Pol skie go ale nie chcę zaj mo wać
pra ca mi po li tycz ny mi bo mam za ma ło szko ły, i dla te go na pi sa łem po wyż sze że nie chcę
współ pra co wać z ofi ce rem in for ma cyj nym

dnia 14 VI [19]46 r. […]”

„Zo bo wią za nie
Ja […] da ję ni niej sze zo bo wią za nie od dzia ło wi in for ma cji w tym że do�bro�wol�nie [pod kre -

śle nie – A.Z.] zgła szam chęć ak tyw nie po ma gać or ga nom in for ma cji w ujaw nia niu i de ma sko -
wa niu osób pro wa dzą cych wro gom dzia łal ność prze ciw ko Pol skie mu De mo kra tycz ne mu Pań -
stwu i je go so jusz ni ko wi ZSRR da wa ne mnie za da nia zo bo wią zu ję się wy peł niać aku rat nie
i su mien nie wspuł pra cow nic two mo je z or ga na mi in for ma cji bę dę czy mał jak naj ści ślej szej ta -
jem ni cy na wet przed ro dzi nom. Od po wie dzial ność za roz gła sza nie da nym mną zo bo wią za nie
je stem prze dzo ny. ma te ria ły po da wa ne prze ze mnie bę dę pod pi sy wać pseu do ni mem He len ka.

dnia 14 VI 1946 r. […] He len ka”

W spo rzą dzo nej przez ofi ce ra IW nie da to wa nej cha rak te ry sty ce te go źró dła moż na prze czy -
tać: „Ja ko taj ny in for ma tor nie� dał� wiel�kiej� ko�rzy�ści, co do mo jej współ pra cy od 10 VI
[19]46 r. Kie dy przy mo im ob słu gi wa niu 36 K.O. 8-go Oddz. WOP, wca le nie był mi przeda -
ny [za pew ne prze ka za ny – A.Z.] na łącz ność iWogó�le�nie�znam�je�go [pod kre śle nia – A.Z.]”20.

18 La pi dar nie wy ra ził to uczest nik wę gier skie go ru chu opo ru I. Ny este, zob. K. Bar to sek, Eu�ro�pa�Środ�ko�wa
i Po�łu�dnio�wo-�Wscho�dnia�[w:] Czar�na�księ�ga�ko�mu�ni�zmu, War sza wa 1999, s. 381.

19 AIPN, 1572/4, Re fe rat dy rek tor De par ta men tu V MBP J. Bry sty gie ro wej pod czas od pra wy sze fów
WUBP 28 III 1948 r., k. 13 – wy po wiedź R. Rom kow skie go, k. 58, a zwłasz cza J. Cza plic kie go, k. 62.

20 AIPN, 001176/59 (1041/I tzw. sta ra sieć), mf. War to zwró cić uwa gę, iż chro no lo gia wy da rzeń bu dzi wąt -
pli wo ści; wy ni ka ło by z niej, iż zwer bo wa ny pod pi sał zo bo wią za nie 4 dni po prze ka za niu go na kon takt ofi ce -
ra, któ ry z ko lei twier dzi, że go nie znał.
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Du żo miej sca po świę ca au tor przed sta wie niu pro ce dur zwią za nych z wer bun kiem OZI
(s. 37–43). Pod kre śla, iż prze bie gał on róż nie w za leż no ści od ka te go rii źró dła, ja kie za mie -
rza no po zy skać. Wo bec mniej istot nych (po moc oby wa tel ska, kon takt służ bo wy) pro ce du ra
by ła znacz nie uprosz czo na, przy naj cen niej szych, wy ko rzy sty wa nych w ak tyw nych dzia ła -
niach ope ra cyj nych agen tach lub taj nych współ pra cow ni kach, po stę po wa no w spo sób wy -
so ce sfor ma li zo wa ny, a funk cjo na riusz był zo bo wią za ny do do ko na nia spraw dzeń w kar to -
te ce ope ra cyj nej, roz po zna nia oso bo wo ści kan dy da ta, przed sta wie nia prze ło żo ne mu
spo so bu po zy ski wa nia. Ce lem Mu sia ła jest prze ko na nie czy tel ni ka, że dzia ła nia zwią za ne
z wer bun kiem by ły tak wie lo stron ne i pod le ga ły tak róż no ra kiej kon tro li, iż za re je stro wa nie
ja ko OZI tzw. mar twych dusz by ło nie moż li we.

Za pew ne brak miej sca spra wił, iż oma wia ne czyn no ści po trak to wał au tor na ogół (wy ją -
tek sta no wią uwa gi o zo bo wią za niu) w spo sób sta tycz ny, opi su jąc sy tu ację ist nie ją cą po ro -
ku 1960 (? 1955). Wcze śniej wy mo gi for mal ne nie by ły tak prze strze ga ne, ro la ewi den cji
by ła znacz nie mniej sza 21.

Wąt pli wo ści na su wa sys te ma ty za cja me tod po zy ska nia, a szcze gól nie uwa ga, iż w la tach
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych naj bar dziej roz po wszech nio ne by ło za in te re so wa nie
ma te rial ne (s. 39 i nn.). Mu siał wska zu je czte ry mo ty wy wer bun ku: ma te ria ły ob cią ża ją ce,
ma te ria ły kom pro mi tu ją ce, uczu cia pa trio tycz ne okre śla ne ja ko współ od po wie dzial ność
oby wa tel ska oraz za in te re so wa nie ma te rial ne. Tu na le ży do dać, iż w do ku men tach wy róż -
nia no jesz cze je den ro dzaj po zy ska nia, a mia no wi cie „do bro wol ność” i wła śnie osób zwer -
bo wa nych na tej pod sta wie by ło naj wię ce j22. Au tor słusz nie pod kre śla, iż po ję cie „za in te re -
so wa nie ma te rial ne” by ło nie zwy kle sze ro kie, nie ogra ni cza ło się do wy płat za in for ma cje,
lecz obej mo wa ło wszel ką in ną po moc, np. przy uzy ska niu pasz por tu, li cen cji, przy zna le -
zie niu pra cy dla człon ka ro dzi ny itd.

W tym frag men cie bra ku je mi wska za nia, że w prak ty ce przy wer bo wa niu sze ro ko ko rzy -
sta no z bodź ca, o któ rym in struk cje nie wspo mi na ły, a mia no wi cie stra chu oby wa te la przed
wszech wła dzą SB. Bo wiem ra czej ten czyn nik – a nie ko rzy ści ma te rial ne – uznał bym za de -
cy du ją cy np. przy po zy ska niu wła ści cie la tak sów ki, któ re mu funk cjo na riusz na po mknął
o moż li wo ści spo wo do wa nia cof nię cia kon ce sji 23. 

War ta pod kre śle nia jest kon sta ta cja au to ra o ro li kon tak tów służ bo wych, tj. osób, któ re
utrzy my wa ły kon tak ty z SB w spo sób ofi cjal ny, a więc nie taj ny, a w prak ty ce mo gły być –
i by wa ły – o wie le bar dziej szko dli we od nie jed ne go TW (s. 43).

21 AIPN, 0326/454, K. Pio trow ski, „XXX lat pra cy or ga nów Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go –
kształ to wa nie się i pra ca pio nu ewi den cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa”, War sza wa 1974, s. 21 – pod -
kre śla on, iż w KOI nie za re je stro wa no osób, któ re bez względ nie po win ny tam się zna leźć, na to miast znaj do -
wa ły się ta kie, któ re nie mia ły już istot ne go zna cze nia dla pra cy ope ra cyj nej. Bar dziej do cie kli wy czy tel nik
po wi nien się gnąć do in nej pra cy F. Mu sia ła Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki.�Teo�ria�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�-
stwa�w świe�tle�wy�daw�nictw�re�sor�to�wych�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych, Kra ków 2007, rozdz. 2, p. 2.1.

22 AIPN, 0743/63, Rocz na i kwar tal ne in for ma cje o agen tu rze wy eli mi no wa nej przez SUSW w la tach
1985–1989, k. 2, 7, 15, 27, 64, 78, 89, 116, 122, 141, 148 i nn. Oso by po zy ska ne na pod sta wie ko rzy ści oso -
bi stych (tak okre śla się tu za in te re so wa nie ma te rial ne) naj czę ściej nie wy stę pu ją, choć sto sow na ru bry ka ist -
nie je – lub sta no wią ok. 1 proc. TW. Je dy nie wśród wy eli mi no wa nych w pierw szym kwar ta le 1985 r. zbli ża -
ją się do 5 proc. Oczy wi ście w in nych wo je wódz twach roz kład mo ty wów po zy ska nia mógł być in ny.
Na wia sem mó wiąc okre śle nie „do bro wol ność” nic nie wy ja śnia – por. ni żej.

23 AIPN Po, 0042/215, k. 21. Ja ko pod sta wę po zy ska nia po da no „do bro wol ność” – ibi�dem, k. 9.
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Na wią zu jąc do uwag Mu sia ła o obo wiąz ko wej re je stra cji kon sul tan ta (s. 43), na le ży
przy po mnieć, iż In struk cja 006/70 te go nie wy ma ga ła 24, a obo wią zek po ja wił się do pie ro
w in struk cji dy rek to ra Biu ra „C” wpro wa dzo nej w ży cie Za rzą dze niem 079/7225.

Bar dzo in te re su ją cy jest pod roz dział o po dej mo wa nych przez OZI pró bach wy pie ra nia
ze swej świa do mo ści fak tu współ pra cy (to tyl ko „ogól ne roz mo wy”), jak też me to dzie dzia -
ła nia funk cjo na riu szy, nie kie dy te go ro dza ju pró by świa do mie pod trzy mu ją cych.

Ten ostat ni wą tek po dej mu je Mu siał w ko lej nym tek ście Me�to�da�stop�nio�we�go�wer�bun�ku
du�chow�nych�(z�pod�ręcz�ni�ków�SB), któ re go głów nym te ma tem jest jed nak omó wie nie róż nych
form po zy ski wa nia księ ży. Pod sta wę źró dło wą ar ty ku łu sta no wią – jak to za zna czo no w ty tu -
le – tek sty we wnątrz re sor to we, na wia sem mó wiąc głów nie opra co wa nia trak tu ją ce o taj nych
współ pra cow ni kach i wer bun ku w ogó le. Je dy nie pra ca dy plo mo wa Hen ry ka Cha lec kie go do -
ty czy bez po śred nio „kle ru i ak ty wu ko ściel ne go”, od no si się jed nak tyl ko do wo je wódz twa
olsz tyń skie go w la tach 1960–1970. Mu siał wska zu je na „wer bu nek po zor nie dla in ne go ce lu”,
wię cej uwa gi po świę ca po zy ska niu stop nio we mu. In te re su ją ce jest uka za nie pro ble mu współ -
pra cy po przez ze sta wie nie punk tu wi dze nia re sor tu i po zy ski wa ne go (s. 58 i nn.).

Au tor po da je kil ka przy kła dów sto so wa nia teo re tycz nych za le ceń w prak ty ce, jed nak
wszyst kie po cho dzą z ob sza ru dzia ła nia KW MO/WUSW w Kra ko wie. Czy tel nik po wi nien
pa mię tać, iż nie jest to te ren ty po wy. Moż na przy pusz czać, że funk cjo na riu sze tam tej szej
„czwór ki” re pre zen to wa li o wie le więk sze umie jęt no ści ope ra cyj ne niż ich ko le dzy z in nych
wo je wództw, sto su ją cy znacz nie mniej fi ne zyj ne me to dy pra cy.

Trze ci ar ty kuł Wią�za�nie� taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków� z or�ga�na�mi� bez�pie�czeń�stwa� Pol�ski
Lu�do�wej�Mu siał trak tu je ja ko „przy czy nek do dys ku sji nad me cha ni zmem psy chicz ne go ma -
ni pu lo wa nia kon fi den ta mi”. Pod kre śla, iż pod ję cie współ pra cy by ło za wsze świa do me
(s. 62). Po ka zu je, że nie do ko ny wa no go w spo sób sztam po wy, a funk cjo na riu sze, zmie rza -
jąc do prze ła ma nia we wnętrz nych opo rów wer bo wa ne go, sto so wa li ca łą ga mę róż no rod nych
środ ków: roz po czy na nie roz mów od py tań o spra wy urzę do we i na stęp nie stop nio we roz sze -
rza nie ich te ma ty ki, bodź ce ma te rial ne, wy ko rzy sta nie trud nej sy tu acji ży cio wej itd. Sa mo
po zy ska nie nie ozna cza ło peł ne go suk ce su SB. Nie któ rzy TW wie lo krot nie usi ło wa li ze rwać
współ pra cę al bo przy naj mniej pod róż ny mi pre tek sta mi ogra ni czyć czę sto tli wość spo tkań
i/lub za kres udzie la nych in for ma cji. Mu siał uka zu je tech ni kę prze ciw dzia ła nia lu dzi służ by:
wią za nie TW przez po moc w roz wią zy wa niu kon kret nych pro ble mów stwa rza nych przez in -
ne wła dze (np. cen zu rę), prze ka zy wa nie upo min ków w ce lu wy two rze nia pew nej wię zi pro -
wa dzą cy – pro wa dzo ny (to mo gło w przy szło ści uła twić szan taż) itd. Przy kła dy po da wa ne
przez au to ra są bar dzo in te re su ją ce, ale i w tym wy pad ku czy tel nik mu si pa mię tać, że śle dzi
pra cę bar dziej in te li gent nych i/lub le piej wy szko lo nych funk cjo na riu szy SB. 

Oma wia ny ar ty kuł skła nia do jesz cze jed nej re flek sji. Mu siał roz po czął swój tekst zda -
niem: „Fakt pod ję cia współ pra cy z ko�mu�ni�stycz�nym�apa�ra�tem�bez�pie�czeń�stwa�[pod kreś -
le nie – A.Z.] na le ży za wsze oce niać jed no znacz nie ne ga tyw nie” (s. 61). Z po dob nym okre -
śle niem, choć czę ściej w for mie „ko mu ni stycz na bez pie ka”, moż na spo tkać się w bar dzo
wie lu pu bli ka cjach na te mat re sor tu. Tym cza sem jest ono nie zgod ne, a przy naj mniej nie
w peł ni zgod ne, z rze czy wi sto ścią, my lą ce i w grun cie rze czy szko dli we. Czy apa rat bez -

24 In�struk�cja�006/70�z 1970�r.�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[w:]
In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 134, 139.

25 AIPN, 01258/34, In struk cja w spra wie za kre su i try bu re je stra cji przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa
osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia 079 MSW z 2 VIII
1972 r., § 1.
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pie czeń stwa był rze czy wi ście ko mu ni stycz ny? Je śli ja ko kry te rium przy jąć świa do mość
funk cjo na riu szy, a przy naj mniej fakt iden ty fi ko wa nia się przez nich z ce la mi gło szo ny mi
przez rzą dzą cych, moż na by stwier dzić, że w pierw szych la tach po wo jen nych, w sze re gach
bez pie czeń stwa zna la zło się wie lu dzia ła czy ko mu ni stycz nych okre su mię dzy wo jen ne go,
a mło dzi przy cho dzi li tu nie tyl ko ze wzglę du na per spek ty wę ka rie ry, lecz tak że z po wo -
dów ide owych, bądź przy naj mniej au ten tycz nie przyj mo wa li nie któ re ha sła gło szo ne przez
rzą dzą cy ch26. Z cza sem sy tu acja ule ga ła jed nak zmia nie, mo ty wy wstę po wa nia do SB –
oprócz tra dy cji ro dzin nych – sta wa ły się co raz bar dziej ma te rial ne: wyż sze za rob ki, in ne go
ro dza ju przy wi le je. Gdy w po ło wie lat osiem dzie sią tych otwo rzy ły się moż li wo ści do brze
płat nej pra cy za wo do wej w in sty tu cjach cy wil nych, licz ba chęt nych do służ by za czę ła spa -
da ć27. Do brą ilu stra cję mo ty wu po dej mo wa nia pra cy w re sor cie, ale tak że oce nę te goż mo -
ty wu przez prze ło żo nych, sta no wi przy pa dek funk cjo na riusz ki Biu ra „C”, któ ra na ad re sa -
ta zwie rzeń o pra cy w MSW wy bra ła taj ne go współ pra cow ni ka.

Wuj ko bie ty był na czel ni kiem wy dzia łu w Biu rze „C”. Za pro po no wał sio strze ni cy, ab sol -
went ce wyż szej uczel ni, pra cę w tym Biu rze, uprze dza jąc, że bę dzie to wy ma ga ło wstą pie -
nia do PZPR28. Mło da oso ba wy ra zi ła zgo dę i zo sta ła za trud nio na w Wy dzia le I Biu ra „C”,
gro ma dzą cym naj bar dziej taj ne (po za wy wia dem) in for ma cje SB. W no wym śro do wi sku
czu ła się chy ba do brze, szyb ko wy szła za mąż za ko le gę -fun kcj on ari usza.

We wspo mnia nej wy żej roz mo wie z taj nym współ pra cow ni kiem zwie rzy ła się ze swo ich
roz te rek (strasz nie na ga du ją na Wol ną Eu ro pę, w do mu sły szę co in ne go), ale rów nież ujaw -
ni ła ta jem ni cę pań stwo wą (ist nie nie kar to te ki TW)29.

Bar dzo cha rak te ry stycz na by ła re ak cja kie row nic twa Biu ra „C” na otrzy ma ne z jed nost -
ki ope ra cyj nej in for ma cje o po stę po wa niu funk cjo na riusz ki. Ogra ni czo no się do wy war cia
na nią na ci sku, by na pi sa ła ra port o zwol nie nie ze służ by, co – zwa żyw szy na ujaw nie nie ta -
jem ni cy pań stwo wej – sta no wi ło ka rę bar dzo ni ską. Dy rek tor Biu ra w no tat ce dla prze ło żo -
nych wska zy wał, iż nie moż na by ło funk cjo na riusz ce po sta wić kon kret nych za rzu tów, gdyż
kon se kwen cją te go by ło by zde kon spi ro wa nie taj ne go współ pra cow ni ka. Ta kie wy ja śnie nie
moż na uznać za tyl ko czę ścio wo praw dzi we. Nie wy cią gnię to żad nych kon se kwen cji w sto -
sun ku do „wu ja -pr ote kt ora”, nie po zby to się z re sor tu mę ża de li kwent ki 30. W grun cie rze -
czy szef Biu ra za cho wał się jak pra cow nik ty po wej in sty tu cji, w któ rej ukła dy są waż niej -
sze od re ali za cji za dań. Nie wy klu czo ne, iż zda wał so bie spra wę, iż po dob ny sto su nek do

26 Je den z funk cjo na riu szy nie cze kał koń ca kur su, na któ ry go skie ro wa no, lecz pi smem zwró cił się o do -
ko na nie w je go an kie cie per so nal nej zmia ny wpi su w ru bry ce wy zna nie z „rzym sko ka to lic kie” na „bez wy zna -
nio wy”.

27 AIPN, 1091/21, A. Czar nec ki (na czel nik Wy dzia łu Kadr WUSW w Pile), „Pro ces ada pta cji spo łecz no-
za wo do wej funk cjo na riu szy SB i MO w Pi le. Ro la opie ku na służ bo we go w pro ce sie ada pta cji”, Pi ła 1988
[pra ca w ra mach Stu dium Po dy plo mo we go ANS PZPR /punkt za miej sco wy w Ło dzi przy ODKK MSW/],
podkreślał on, iż „...spa dek atrak cyj no ści za wo du funk cjo na riu sza oraz nie pew ność ure gu lo wań za bez pie cze -
nia eme ry tal ne go po wo du ją co raz więk sze trud no ści w po zy ski wa niu war to ścio wych kan dy da tów do służ -
by...” (s. 8); z 66 przy ję tych w WUSW w Pi le do PZPR na le ża ło tyl ko 13, do or ga ni za cji mło dzie żo wych –
też 13 (s. 9 i nn.); na ogół le piej wią za li się z re sor tem funk cjo na riu sze ze wsi i ma łych mia ste czek oraz ci,
któ rzy w re sor cie uzy ska li wyż sze wy kształ ce nie, go rzej wy wo dzą cy się z „wiel kich aglo me ra cji” (co to zna -
czy w woj. pil skim?) – s. 18.

28 For mal nie ta kie go obo wiąz ku nie by ło; nie wiel ka gru pa funk cjo na riu szy by ła bez par tyj na (nie na le ża ła
rów nież do or ga ni za cji mło dzie żo wych).

29 AIPN, 0604/1041, Ak ta oso bo we funk cjo na riusz ki, na k. 66 wy ciąg z do nie sie nia TW.
30 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa dy rek to ra Biu ra „C” K. Pio trow skie go z 14 X 1983 r., k. 63–65; por. AIPN,

01270/16 (Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza).
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spraw ide owych mia ła znacz na część je go pod wład nych, któ rzy by li jed nak bar dziej ostroż -
ni w wy ra ża niu swo ich opi nii.

Moż na po zo sta wić na bo ku za pa try wa nia oso bi ste funk cjo na riu szy, przyj mu jąc, że kry -
te rium okre śla ją ce apa rat sta no wi fakt wy ko ny wa nia za dań na rzecz kon kret ne go re żi mu.
W tym wy pad ku jed nak trze ba bar dzo moc no pod kre ślić, iż opi sa nie władz Pol ski Lu do wej,
a w kon se kwen cji rów nież pod le głych im służb spe cjal nych, wy łącz nie ja ko „ko mu ni stycz -
ne” – abs tra hu jąc od te go, na ile ten przy miot nik jest ade kwat ny dla lat sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych – sta no wi wska za nie tyl ko jed ne go z dwóch naj istot niej szych ich wy róż -
ni ków. Dru gim jest fakt, że by ły to wła dze pań stwa nie su we ren ne go, nie za leż nie od te go,
że sto pień tej nie su we ren no ści zmie niał się w cza sie. Po mi ja nie te go ostat nie go aspek tu
z pew no ścią wpły wa na nie do kład ny opis prze szło ści. Na wia sem mó wiąc, ro dzi rów nież
po waż ne kon se kwen cje w po strze ga niu in sty tu cji pań stwa nie pod le głe go.

O ile tek sty re dak to ra to mu po świę co ne są ogól nym aspek tom współ pra cy, uka zu jąc ją –
co war to jesz cze raz pod kre ślić – za rów no od stro ny UB/SB, jak też wi dzia ną ocza mi zwer -
bo wa nych, dal sze sta no wią ana li zę dzia ła nia czte rech ka te go rii OZI, oglą da nych, jak to
okre ślił w pod ty tu le swe go ar ty ku łu Je rzy Mar cin kow ski, w świe tle prze pi sów i prak ty ki.
Sam tekst wspo mnia ne go tu au to ra do ty czy „kon tak tu ope ra cyj ne go”.

Ja ko me to dę pra cy Mar cin kow ski przy jął po rów na nie tej ka te go rii OZI z naj bar dziej zna ną
w źró dłach, tj. TW (s. 89). Au tor za jął się okre sem roz po czę tym In struk cją 006/70, w któ rej
po raz pierw szy kon takt ope ra cyj ny zo stał wy od ręb nio ny ja ko „kwa li fi ko wa ne” (zde fi nio wa -
nie w nor ma ty wie) OZI. Tu trze ba do dać, że z opra co wa nia Mu sia ła (s. 34) wy ni ka, iż ja ko
tzw. ka te go ria nie for mal na kon takt ope ra cyj ny wy stę po wał już na prze ło mie lat czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych.

Mar cin kow ski przed sta wia za zna czo ne w In struk cji 006/70 róż ni ce w po dej ściu do TW
i kon tak tów ope ra cyj nych. Od tych ostat nich nie trze ba by ło od bie rać zo bo wią za nia do
współ pra cy, a ich do bo ru nie mu sia ła po prze dzać sfor ma li zo wa na pro ce du ra ty po wa nia. Au -
tor słusz nie jed nak za uwa żył, iż SB nie mo gła so bie po zwo lić na chy bio ne po dej ścia wer -
bun ko we, mu sia ła we ry fi ko wać otrzy my wa ne od KO in for ma cje – choć te go też in struk cja
nie na ka zy wa ła expres�sis�ver�bis, wie lo krot nie wska zu je, że z punk tu wi dze nia przy dat no ści
źró dła w pra cy ope ra cyj nej SB mię dzy ty mi dwo ma ka te go ria mi nie by ło więk szych róż nic
– za naj istot niej szą uzna je śro do wi sko, w któ rym dzia ła ły: TW w tzw. wro gim, KO – nie
(s. 90). Ina czej – co pod kre śla Mar cin kow ski – trak to wał kon tak ty ope ra cyj ne pion IV, do -
pusz cza ją cy ich po zy ski wa nie w śro do wi skach wro gich (s. 95).

Prak ty kę pra cy z kon tak ta mi ope ra cyj ny mi Mar cin kow ski po ka zu je, opie ra jąc się nie tyl -
ko na ak tach, lecz rów nież na ze zna niach funk cjo na riu szy SB w po stę po wa niach lu stra cyj -
nych. Przy oka zji wspo mi na o prze ciw staw nych kie run kach ru chu mię dzy KO i TW – zda rza -
ły się przej ścia z pierw szej ka te go rii do dru giej i od wrot nie. Tu war to do dać, że w mo men cie
skła da nia akt KO do ar chi wum, nada wa no im róż ną kwa li fi ka cję. Charakterystyczną dla sie -
ci rzym ską je dyn kę nie kie dy uzu peł nia no ty po wą dla kan dy da tów na TW li te rą „k”31.

Z więk szo ścią wnio sków Mar cin kow skie go moż na się zgo dzić. Szko da na to miast, iż au -
tor nie usto sun ko wał się do po wszech ne go wśród osób zaj mu ją cych się pra cą SB prze ko na -
nia, iż w rze czy wi sto ści ka te go ria KO słu ży ła przede wszyst kim do po zy ski wa nia człon ków
PZPR bez zwra ca nia się o zgo dę do I se kre ta rza KW czy kie row ni ka wy dzia łu w KC, jak
to by ło – przy naj mniej teo re tycz nie – wy ma ga ne w wy pad ku TW.

31 Por. AIPN, 00200/1121 (sygn. oryg. 22892/I); AIPN, 00200/1122 (22983/I); AIPN, 00200/1130
(22903/I); AIPN, 00200/1260 (22899/Ik).
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Kon�sul�tan�tom�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa po świę cił krót ki szkic Ta de usz Rut kow ski, pod kreś -
la jąc pod ty tu łem Za�rys�pro�ble�mu, iż po głę bio ne omó wie nie tej te ma ty ki wy ma ga dal szych
ba dań. Rów nież ten au tor za jął się okre sem za po cząt ko wa nym In struk cją 006/70, w któ rej
„kon sul tant” zo stał po raz pierw szy wy od ręb nio ny w spo sób for mal ny. Jed no cze śnie wska -
zał, że tak że In struk cja 03/60 prze wi dy wa ła ko rzy sta nie z róż no rod nych form po mo cy oby -
wa te li, w tym rów nież ze spo rzą dza nych przez nich eks per tyz (s. 177 przyp.1). Tu moż na
do dać, iż – jak wy ni ka to z do ku men tu pu bli ko wa ne go w oma wia nym wy daw nic twie przez
R. Szczęch (s. 217) – już w 1957 r. ta ką ro lę, przy naj mniej w pra cy kontr wy wia du, mo gły
speł niać kon tak ty po uf ne.

Ana li za dzia ła nia kon kret nych kon sul tan tów do pro wa dzi ła Rut kow skie go do kon klu zji,
że de� fac�to tyl ko część z nich wy peł nia ła za da nia przy pi sa ne im przez in struk cję. Wie lu
w róż nych sy tu acjach by ło wy ko rzy sty wa nych w cha rak te rze TW (s. 181). Traf ne wy da je
się przy pusz cze nie au to ra, iż w cha rak te rze kon sul tan tów re je stro wa no oso by zaj mu ją ce
wy so kie sta no wi ska w pań stwie (s. 182), na le ży rów nież zgo dzić się z pod su mo wa niem:
„kon sul tan ci SB bę dąc naj mniej licz ną ka te go rią OZI, by li jed no cze śnie gru pą nie zwy kle
waż ną”, co wy ni ka ło z fak tu, iż wy wo dzi li się z osób peł nią cych wy so kie funk cje w apa ra -
cie pań stwo wym lub śro do wisk twór czych (s. 184).

Szcze gól nie skom pli ko wa ne go za gad nie nia zwią za ne go nie tyl ko z pra cą ope ra cyj ną SB,
ale rów nież re la cja mi tej in sty tu cji z PZPR, do ty czy ar ty kuł Grze go rza Kar bo wia ka Kon�takt
służ�bo�wy�–�za�po�mnia�ne�oso�bo�we�źró�dło�in�for�ma�cji.

Służ ba Bez pie czeń stwa, wy ko rzy stu jąc rów nież prze pi sy z okre su mię dzy wo jen ne go,
wy ma ga ła, by oso by zaj mu ją ce waż niej sze sta no wi ska w ad mi ni stra cji pań stwo wej – za -
zwy czaj znaj du ją ce się w tzw. no men kla tu rze, a więc ta kie, do któ rych ob sa dze nia po trzeb -
na by ła ak cep ta cja od po wied nie go or ga nu PZPR – udzie la ły jej in for ma cji do ty czą cych bez -
pie czeń stwa pań stwa i za cho wa nia po rząd ku pu blicz ne go. Z oso ba mi ty mi utrzy my wa no
kon tak ty ofi cjal ne, jaw ne. Choć oczy wi ście na le ży pa mię tać, że nie jest ja sne, czy przed -
miot roz mo wy, ja ką pro wa dził nie ukry wa ją cy miej sca pra cy funk cjo na riusz SB po wej ściu
do ga bi ne tu dy rek to ra, sta no wi ły spra wy rze czy wi ście do ty czą ce bez pie czeń stwa pań stwa,
czy też cho dzi ło o zdo by cie in for ma cji o pra cow ni ku – dzia ła czu opo zy cji lub wręcz usu -
nię cie go z pra cy lub przy naj mniej za sto so wa nie wo bec nie go ja kichś szy kan.

Ana li zu jąc ro lę kon tak tów służ bo wych, au tor ar ty ku łu po sta wił kil ka za sad ni czych py tań:
Z ja ką gru pą osób SB na wią zy wa ła kon tak ty służ bo we? Czy KS by ły świa do me swych związ -
ków z SB? Ja ka by ła ska la szkód wy rzą dzo nych przez KS? Czy wy ra ża ły one wo lę utrzy my -
wa nia współ pra cy? Czy współ pra ca by ła taj na? (s. 106). Do te go moż na by do dać py ta nie,
na któ re z resz tą ar ty kuł przy no si czę ścio wą od po wiedź: Jak SB wy ko rzy sty wa ła KS?

Grze gorz Kar bo wiak wy ko rzy stu je sze ro ki ma te riał źró dło wy, nie ogra ni cza się do in -
struk cji, ale przy wo łu je tak że dys ku sje to czo ne pod czas po sie dzeń Ko le gium do spraw Ope -
ra cyj nych, po prze dza ją ce wy da nie no wych prze pi sów oraz we wnątrz re sor to we opra co wa -
nia do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej, wresz cie spraw dza prak tycz ną re ali za cję pra cy z KS
po przez ana li zę wie lu i – co trze ba pod kre ślić – wy two rzo nych przez róż ne KW
MO/WUSW i w róż nych okre sach te czek spraw, w któ rych wy ko rzy sta no ma te ria ły po cho -
dzą ce od KS.

Au tor wska zu je, że choć w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej okre śle nie „kon takt służ bo wy”
po ja wia się po raz pierw szy do pie ro w ro ku 1970, to prak tycz nie po dob ną ro lę peł ni ły co
naj mniej od ro ku 1960 OZI okre śla ne ja ko „kon tak ty po uf ne”, „kon tak ty oby wa tel skie”,
„po moc oby wa tel ska”, czy wła śnie „kon tak ty służ bo we” (s. 111 oraz ta be la 2 na s. 171),
przy czym uzna je, iż sto sun ko wo naj bliż sze ro li póź niej sze go KS by ły „kon takt oby wa tel -
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ski” i „po moc oby wa tel ska” (dla cze go nie sam „kon takt służ bo wy”?), a fak tycz nie wy ko -
ny wa ły je jesz cze wcze śniej oso by, któ rych for mal ny sta tus ja ko współ pra cow ni ków UB nie
jest nam zna ny. To jed na z nich we zwa ła gen. Fiel dor fa w 1950 r. do Wy dzia łu Spo łecz no -
-A dm in istr acy jn ego PRN w Ło dzi, gdzie do ko na no je go aresz to wa nia (s. 118). 

Od po wia da jąc na po sta wio ne przez sie bie py ta nia, Grze gorz Kar bo wiak zwra ca uwa gę,
iż SB wy ka zy wa ła – moż na do dać „jak zwy kle” – ten den cję do roz sze rza nia gru py osób,
któ re trak to wa no ja ko KS. Za ta kie wsku tek po trze by ope ra cyj nej uzna no np. tłu ma cza na
Mię dzy na ro do wych Tar gach Książ ki czy elek try ka w jed nym z za kła dów (s. 151 i nn.), któ -
rzy prze cież nie by li zo bo wią za ni mel do wać o dzia łal no ści prze stęp czej „z ra cji zaj mo wa -
ne go sta no wi ska za wo do we go”. Za pew ne w od nie sie niu do te go ro dza ju sy tu acji wpro wa -
dzo no na wet ter min „kon takt służ bo wy nie ofi cjal ny” (s. 149, 165).

Liczne przy kła dy przy to czo ne w ar ty ku le do wo dzą du żej szko dli wo ści dzia ła nia nie któ -
rych KS po przez utrud nia nie awan su za wo do we go dzia ła cza opo zy cji (s. 149), blo ko wa nie
(w 1987 r.) hi sto ry kom do stę pu do ma te ria łów de ma sku ją cych dzia ła nia UB (s. 161), czy
wręcz udział w pro wo ka cji prze ciw ko wska za nej oso bie (s. 152). Bar dzo czę sto „kon tak ty
służ bo we” re kru tu ją ce się spo śród pra cow ni ków ad mi ni stra cji ma ją cych do stęp do róż ne go
ro dza ju akt per so nal nych wy ko rzy sty wa no do zbie ra nia in for ma cji o oso bach in te re su ją -
cych SB (s. 155).

Ar ty kuł Grze go rza Kar bo wia ka znacz nie po sze rza wie dzę nie tyl ko o „kon tak cie służ bo -
wym” i je go ro li w pra cy ope ra cyj nej SB, ale tak że o re la cjach tej in sty tu cji z PZPR. Te mat
wy mu szał za ję cie się tą pro ble ma ty ką, ale wy da je się, że au tor po świę cił jej zbyt du żo miej -
sca, co – mi mo istot nych stwier dzeń, z któ ry mi bym się zgo dził (nie In struk cja 006/70, ale
po le ce nia PZPR sta no wi ły bi blię SB, s. 174 i nn.) – za ciem ni ło przej rzy stość tek stu. Zbęd -
ne są rów nież opi sy spraw (a zwłasz cza przy kła dy), w któ rych KS nie wy stę pu je.

Z kwe stii me ry to rycz nych na le ży zwró cić uwa gę na dwie. Bu dzi wąt pli wość in for ma cja
z wy stą pie nia za stęp cy sze fa WUSW we Wro cła wiu, któ ry 13 grud nia 1984 r. chwa lił się
zwer bo wa niem przez pod le gły mu urząd 911 TW w cią gu ostat nich dwu na stu mie się cy.
Z opra co wań sta ty stycz nych Wy dzia łu I Biu ra „C” wy ni ka, iż pio ny II–V w tym WUSW
po zy ska ły ich w su mie 727, a trud no przy pusz czać, by po zo sta łe zwer bo wa ły pra wie 200
osó b32. Dru gie py ta nie na su wa in for ma cja Cze sła wa Kisz cza ka z 6 lip ca 1984 r., któ ra mia -
ła paść pod czas od pra wy ka dry kie row ni czej (s. 160) – skąd mi ni ster mógł po dać licz bę KS,
sko ro ich nie uwzględ nia no w ewi den cji? Bez po śred nio od jed no stek ope ra cyj nych, co by
ozna cza ło, iż pro wa dzi ły od ręb ną sta ty sty kę? Mo że cho dzi jed nak o in ną ka te go rię, a w ma -
te ria łach do ko na no błęd ne go za pi su.

Wąt pli wość bar dziej ogól na do ty czy stwier dze nia au to ra, po par te go wy li cze nia mi spo -
rzą dzo ny mi na pod sta wie dzien ni ków re je stra cyj nych MSW, iż po 1970 r. za prze sta no re je -
stra cji KS. Wy da je się bo wiem, że nie są one mia ro daj ne. Co naj mniej od po cząt ku lat
sześć dzie sią tych naj czę ściej wy stę pu ją cą ka te go rię re je stra cji sta no wi tzw. za bez pie cze nie,
pod któ rym ukry wa no m.in. róż no rod ne ka te go rie osób współ pra cu ją cych z SB (kan dy da ci
na TW, kon sul tan ci, wszel kie go ro dza ju kon tak ty).

32 AIPN, 0394/15, t. 1, Ze sta wie nia sta ty stycz ne dot. taj nych współ pra cow ni ków, spraw ope ra cyj nych,
faktów- zd arzeń, ma te ria łów wstęp nych oraz po stę po wań przy go to waw czych pio nu II za rok 1984, k. 9; dot.
pio nu III zob. ibi�dem, t. 2, k. 9; jw. dot. pio nu IV t. 3, k. 7; jw. dot. pio nu V t. 4, k. 7. Por. też T. Ru zi kow ski,
Taj�ni�współ�pra�cow�ni�cy�pio�nów�ope�ra�cyj�nych�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�1950–1984, „Pa mięć i Spra wie dli wość”
2003, nr 1 (3), s. 130. Stan TW WUSW we Wro cławiu na 31 XII 1983 r. wy no sił 2271, rok póź niej – 2693,
tak więc, uzna jąc licz bę 911 za praw dzi wą, na le ża ło by za ło żyć, iż w tym ro ku wy eli mi no wa no po nad pię ciu -
set TW.
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Przy oka zji roz wa żań o kon tak cie ope ra cyj nym, kon sul tan cie czy kon tak cie służ bo wym
war to jesz cze po wró cić do uwag Mu sia ła, z któ rych wy ni ka, że pra ca z in ny mi niż TW
źródła mi in for ma cji by ła mniej sfor ma li zo wa na, a jej do ku men ta cja znacz nie uprosz czo na
(s. 43). Ro dzi to py ta nie, czy pro wa dze nie ta kich źró deł nie wy ni ka ło cza sem z le ni stwa
funk cjo na riu szy chcą cych zmniej szyć licz bę wy pi sy wa nych pa pie rów i unik nąć czyn no ści
zwią za nych z re je stra cją.

Wal de mar Mi kul ski pod jął te mat Lo�ka�li�kon�tak�to�wych,�miesz�kań�kon�spi�ra�cyj�nych�i lo�ka�-
li�służ�by�ob�ser�wa�cyj�nej�w pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa w la tach 1945–1989.
Au tor, opie ra jąc się za rów no na nor ma ty wach, jak też na kon kret nych przy kła dach, in te re -
su ją co przed sta wił ro lę wy mie nio nych po miesz czeń w pra cy służb z istot nym roz róż nie -
niem spo so bu wy ko rzy sta nia przez jed nost ki „ogól no ope ra cyj ne” i ob ser wa cję (po mi nię to
tech ni kę), opi sał tak że me to dy le gen do wa nia lo ka li i sto so wa nia kon spi ra cji w co dzien nym
ich użyt ko wa niu oraz za sa dy fi nan so wa nia i pro wa dze nia do ku men ta cji. Nie wąt pli wym pro -
ble mem, przed ja kim sta je czy tel nik przy lek tu rze tek stu, są za wi ło ści w na zew nic twie po -
miesz czeń. Zda jąc so bie z te go spra wę, Mi kul ski po da je nie któ re de fi ni cje (s. 192 przyp. 38,
s. 199), pod kre śla sła bą pra cę praw ni ków re sor to wych, nie sto su ją cych ję zy ka zgod ne go
z in struk cja mi (s. 199 i nn.). Wy da je się jed nak, iż przy ta kim na tło ku ter mi nów bli sko -
znacz nych – miesz ka nie kon spi ra cyj ne, lo kal kon spi ra cyj ny, lo kal kon tak to wy (dodat ko wo
w za leż no ści od okre su i pio nu), ma ją cych nie co in ne de sy gna ty, wska za nym by ło spo rzą -
dze nie ich ta bel ki lub słow nicz ka. Pe wien nie do syt bu dzi brak pró by wy ja śnie nia przy czyn
nie któ rych zmian w prze pi sach, np. dla cze go in struk cja z 1953 r. po zwa la ła w lo ka lach kon -
spi ra cyj nych do ko ny wać wer bun ków, co prze cież gro zi ło ich de kon spi ra cją, pod czas gdy
wcze śniej sza i – jak traf nie za uwa ża au tor – bar dzo po wierz chow na in struk cja z ro ku 1945
sta ła w tym wy pad ku na o wie le wyż szym po zio mie, do pusz cza jąc do spo tkań w lo ka lach
tyl ko z agen ta mi, „do któ rych ma się za ufa nie”. Ze spraw bar dziej szcze gó ło wych do dał -
bym jesz cze, iż wspo mnia ne w przy pi sie 28 (s. 189 i nn.) Za rzą dze nie 00160/62 do ty czy ło
za pew ne pio nu mi li cyj ne go – sek cje „A” od no szą się tu do ob ser wa cji mi li cyj nej (do pie ro
w 1967 r. włą czo nej do SB), a nie szy frów SB. Nie zgo dził bym się z opi nią, iż do ty czą ce
lo ka lu kon spi ra cyj ne go od ręb ne prze pi sy, do któ rych od sy ła In struk cja 006/70, to Skrypt
o lo ka lu kon spi ra cyj nym (s. 191 przyp. 32), któ ry prze cież nie jest nor ma ty wem.
Oso�bo�we� źró�dła� in�for�ma�cji� w tech�ni�ce� ope�ra�cyj�nej przy bli ża Mo ni ka Ko ma niec ka.

Z arty ku łu czy tel nik po zna je or ga ni za cję pra cy pio nów ob ser wa cji, tech ni ki i per lu stra cji,
do wia du je się o ce lach, spo so bie przy go to wa nia i wy ko rzy sta nia lo ka lu przej ścio we go,
loka lu ba zy, punk tu od bio ru itd. No�ta�be�ne w tek ście znaj du je się ko lej na uwa ga, iż w do ku -
men tach opra co wy wa nych przez po szcze gól ne de par ta men ty nie sto so wa no po jęć wy stę pu -
ją cych w for mal nie wciąż obo wią zu ją cych prze pi sach o pra cy ope ra cyj nej. In struk cja 003
z 1958 r. na ka zy wa ła, by oso by współ pra cu ją ce z pio nem „T” by ły re je stro wa ne ja ko „tajni
współ pra cow ni cy” (s. 260), któ re go to ter mi nu In struk cja 04/55 nie prze wi dy wa ła. Ko ma -
niec ka słusz nie wska zu je na po ja wia nie się w prze pi sach do ty czą cych dzia ła nia pio nów
„B”, „T”, „W” no wych ka te go rii źró deł, na to miast nie zro zu mia łe jest stwier dze nie: „co cha -
rak te ry stycz ne – zo sta ły one [z tek stu wy ni ka, że sa me na zwy ka te go rii OZI – A.Z.] za kon -
spi ro wa ne ze wzglę du na ro dzaj po dej mo wa nych przed się wzięć” (s. 254).

Spe cy fi ka pra cy wy mie nio nych wy żej pio nów po wo do wa ła, iż ich taj ni współ pra cow ni cy
nie kie dy by wa li wy ko rzy sty wa ni w in ny spo sób, niż OZI de par ta men tów I–VI, co w kon se -
kwen cji po cią ga ło za so bą in ne pro ce du ry w po stę po wa niu re sor tu wo bec nich. Na przy kład
w pio nie „T” nie pi sa li (a więc nie pod pi sy wa li) do nie sień, dla te go też nie wy bie ra li so bie
pseu do ni mów i nie in for mo wa no ich, że ta kie zo sta ły im nada ne (s. 261). Za da niem źró deł
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pio nu „W” by ło prze ka zy wa nie czę ści ko re spon den cji do czy ta nia funk cjo na riu szom „bez pie -
ki” i ukry wa nie te go pro ce de ru przed nie wta jem ni czo ny mi pra cow ni ka mi pocz ty. Wy ko na nie
zwią za nych z tym czyn no ści wy ma ga ło współ dzia ła nia kil ku osób, stąd – wbrew ogól nie obo -
wią zu ją cej w SB re gu le – taj ny współ pra cow nik te go pio nu za zwy czaj wie dział o współ pra -
cy przy naj mniej kil ku swo ich ko le gów (wy ko ny wał swo je za da nia ra zem z ni mi). To wszyst -
ko jed nak nie wy ja śnia, dla cze go i przed kim (pra cow ni cy ewi den cji i tak je zna li) w re sor cie
mia ły by być kon spi ro wa ne na zwy ka te go rii OZI pio nów tech ni ki, ob ser wa cji, per lu stra cji.

W ar ty ku le Mi�ni�prze�wod�nik� po� ma�te�ria�łach� ewi�den�cyj�nych� Służ�by� Bez�pie�czeń�stwa
Koma niec ka wra ca do te ma ty ki pa ro krot nie już przez sie bie po ru sza ne j33. O ile jed nak
w do tych cza so wych pra cach oma wia ną pro ble ma ty kę przed sta wia ła głów nie na pod sta wie
nor ma ty wów, tym ra zem ilu stru je ją kon kret nym przy kła dem. Au tor ce uda ło się od na leźć
OZI współ pra cu ją ce od ro ku 1952 do 1983, a więc w okre sie obo wią zy wa nia kil ku róż nych
in struk cji o ewi den cji ope ra cyj nej: z 1949 r., z 1955 r., z 1962 r. – wpro wa dza ją cej naj istot -
niej szą w dzie jach UB/SB re for mę oraz znacz nie ją mo dy fi ku ją cej – z 1972 r. Ko ma niec ka
bar dzo do brze wy ko rzy sta ła po sia da ny ma te riał, po ka zu jąc, jak zmia ny w sy tu acji OZI
wobec SB znaj do wa ły od bi cie w do ty czą cych go za pi sach ewi den cyj nych (dzien ni ki re je -
stra cyj ne, ar chi wal ne, kar ty ewi den cyj ne ze sto sun ko wo rzad ko za cho wa ną kar tą kon tro l ną
– zwa ną rów nież kar tą kon ta – pra cow ni ka). Czy tel ność wy wo du uła twia za miesz cze nie
kse ro ko pii oma wia nych za pi sów (na k. 269 tekst nie ob jął ca ło ści, po mi ja jąc „8” z ko lum -
ny 9). Je śli cho dzi o drob niej sze uwa gi wo bec sa me go tek stu, za bra kło mi wy ja śnie nia do
sy gna tu ry 2224/I (s. 280). Czy tel nik po sia da ją cy wie dzę o re sor cie na pod sta wie pu bli ka cji
do ty czą cych lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych go tów po dej rze wać, iż do ty czy ona
OZI, tym cza sem w la tach czter dzie stych – a te go okre su do ty czy oma wia na spra wa – rzym -
ską je dyn ką ozna cza no ak ta śled cze.

Wię cej uwag bu dzą ta be la (s. 290) i słow ni czek kart (s. 291–293). Przede wszyst kim au -
tor ka po mi nę ła okres 1944–1955, a już w tym cza sie kart uży wa no. Co naj mniej od 1948 r.
zna ne by ły rów nież ich sym bo le E-14 (re je stra cyj na), E-15 (spraw dze nio wa), E-16 (in for -
ma cyj na), E-1734. Kar tę spraw dze nio wą – choć o in nym ukła dzie i nie ozna czo ną sym bo lem
– sto so wa no jesz cze wcze śnie j35. Naj wię cej za strze żeń wy wo łu je ko lum na ostat nia. Sam ty -
tuł „Pod sta wo we kar ty” wy ma gał by wy ja śnie nia, ja kie kry te rium na le ży przy jąć, by ja kąś
kar tę uznać za pod sta wo wą. Mam bo wiem wąt pli wo ści, czy do ta kich moż na za li czyć EO-
4B i EO-4C, słu żą ce ce lom po rząd ko wym oraz sto so wa ne w kar to te kach po moc ni czych:
EO-131, EO-132, EO-134, EO-134A, EO-135. Oglą da jąc ta be lę, moż na od nieść wra że nie,
iż po 1972 r. kart pod sta wo wych by ło wię cej niż w in nych okre sach pra cy ewi den cji, a to
wy pa cza cha rak ter zmian wpro wa dzo nych re for mą z te go ro ku. Na le ży prze cież pa mię tać,
iż zmia ny te z punk tu wi dze nia jed ne go z naj istot niej szych kry te riów służb spe cjal nych –
kon spi ra cji za in te re so wań ope ra cyj nych – by ły kro kiem wstecz w sto sun ku do prze pi sów
sprzed dzie się ciu lat (licz ba funk cjo na riu szy ewi den cji ma ją cych do stęp do peł nej wie dzy
o cha rak te rze re je stra cji wzro sła), a ich za le tą by ło wła śnie uprosz cze nie tech ni ki re je stra -
cji przez pra cow ni ków ope ra cyj nych, któ rzy od tąd wy peł nia li tyl ko kar tę EO-4 (do kład niej:
część jej ru bryk).
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33 Zob. M. Ko ma niec ka, Or�ga�ni�za�cja� i funk�cjo�no�wa�nie� kar�to�tek�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej� i za�gad�nie�nio�wej
apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki..., s. 231–262; eadem, Dzien�ni�ki�ko�re�spon�den�cyj�ne,�re�je�-
stra�cyj�ne,�ar�chi�wal�ne�i ko�or�dy�na�cyj�ne�ja�ko�źró�dła�hi�sto�rycz�ne [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki..., s. 263–280.

34 AIPN, 01258/116, Za rzą dze nie nr 47 z 9 X 1948 r., k. 3v, 6; AIPN, 1572/605, In struk cje nr 1 i nr 2 dy -
rek to ra De par ta men tu II z 21 I 1949 r., k. 4v–6v.

35 Wy stę pu je w ak tach oso bo wych z te go okre su, za wie ra miej sce na in for ma cje o ośmiu oso bach.



Dru gą wąt pli wość wy wo łu je umiesz cza nie po szcze gól nych kart w ostat niej ko lum nie.
Dla pól od no szą cych się do okre su po 1960 r. zni ka ją kar ty E-14, E-15, E-16 i E-17, któ re
w rze czy wi sto ści by ły na dal sto so wa ne, cho ciaż nie kie dy (E-14) zmie nia ło się ich prze zna -
cze nie.

Je śli cho dzi o słow ni czek, to za nie peł ną na le ży uznać in for ma cję o kar cie E-14 (s. 291),
któ ra po 1962 r. słu ży ła róż nym ce lom, m.in. za pi sy wa no na niej in for ma cje o oso bach
dopusz czo nych do in for ma cji nie jaw nych lub ma ją cych kon takt z cu dzo ziem ca mi. Kar tę
EO-4-B/60 sto so wa no nie w la tach 1955–1960, lecz 1960–1962. War to wska zać róż ni cę
mię dzy (w mia rę re gu lar nie sto so wa ną) kar tą E-16, któ rą jed nost ka ope ra cyj na po win na na
bie żą co in for mo wać ewi den cję o wszel kich zmia nach do ty czą cych taj ne go współ pra cow ni -
ka lub fi gu ran ta, a kar ta mi EO-4B/72 i EO-4C/72 słu żą cy mi do po rów na nia da nych jed nost -
ki ope ra cyj nej i ewi den cji, z za ło że nia wy peł nia ny mi raz na rok, prak tycz nie znacz nie rza -
dziej. No�ta�be�ne war to wspo mnieć, że sto so wa ne po zna ku „/” licz by ozna cza ją ce da tę
rocz ną wpro wa dze nia kart ule ga ły zmia nom, np. wy stę po wa ły kar ty EO-4/68, EO-4/77 itd.

Do ku men ty nor ma tyw ne służb cy wil nych opu bli ko wa li Rok sa na Szczęch, Piotr Gon tar -
czyk, Woj ciech Fra zik i Pa weł Pio trow ski.

Pierw sza z nich przy go to wa ła Wy�tycz�ne�De�par�ta�men�tu�II�MSW�z koń�ca�lat�50.�do�ty�czą�-
ce�pra�cy�z agen�tu�rą�i wy�ko�rzy�sta�nia�przez�Służ�bę�Bez�pie�czeń�stwa�osób�wy�jeż�dża�ją�cych�na
po�byt�cza�so�wy�do�państw�de�mo�kra�tycz�nych. Wy bra ne przez au tor kę do ku men ty są nie zwy -
kle in te re su ją ce. Wy tycz ne De par ta men tu II pod pi sa ne 31 sierp nia 1957 r. przez je go dy rek -
to ra R. Ma te jew skie go zo sta ły wpraw dzie za twier dzo ne przez ko le gium MSW, ale z for mal -
ne go punk tu wi dze nia nie mia ły tej ran gi, co in struk cje 03 i 04 z 1955 r.36, któ rych prze pi sy
– wbrew za po wie dzi z pre am bu ły o „uzu peł nie niu” (s. 214) – nie jed no krot nie zmie nia ły.
Szczęch zmia ny te wy punk to wu je, wska zu jąc na wpro wa dze nie ka te go rii „taj ny współ pra -
cow nik” (s. 210), pod kre śla jąc no we wy ma ga nia wo bec sie ci (s. 211) i skom pli ko wa ną
prak ty kę re je stro wa nia kon tak tów po uf nych – po za ogól ną ewi den cją lub wca le (s. 212).
Moż na tu jesz cze zwró cić uwa gę na punkt 2 roz dzia łu II: „Wy dzia łom II przy słu gu ją wszel -
kie upraw nie nia w za kre sie wsz czę cia, roz pra co wa nia i li kwi da cji spraw wszel kiej ka te go -
rii”, co sta no wi ło (przy naj mniej teo re tycz nie) istot ne no�vum. Do tych czas de cy zje ta kie mu -
sia ły być za twier dza ne przez sze fa WUdsBP lub je go za stęp cę 37.

Dru gi z pu bli ko wa nych do ku men tów, do ty czą cy wy tycz nych pra cy z oby wa te la mi wy -
jeż dża ją cy mi do kra jów ka pi ta li stycz nych, jest nie co mniej szej ran gi, ale trze ba pod kre ślić,
iż w tym cza sie za gad nie niu kon tak tów oby wa te li PRL z cu dzo ziem ca mi z państw za chod -
nich przy pi sy wa no – nie tyl ko w re sor cie – nie zwy kle du że zna cze nie 38.

Je śli cho dzi o sam wstęp, to za nie ści słe uznał bym stwier dze nie, iż w MSW po cząt ko wo
tyl ko de par ta men ty: I, II, III pro wa dzi ły dzia ła nia ope ra cyj ne (s. 208 przyp. 4), ro bi ły to
rów nież biu ra: „B”, „T”, „W”, a rza dziej jesz cze pa rę in nych jed no stek.

36 Być mo że uży to for mal ne go chwy tu – in struk cje 03 i 04 z 1955 r. też za twier dza ło ko le gium. Oczy wi -
ście zna cze nie te go cia ła w 1955 r., kie dy to – przy naj mniej for mal nie – sta no wi ło naj wyż szą wła dzę urzę du,
by ło zu peł nie in ne od pod le głe go mi ni stro wi ko le gium MSW.

37 In�struk�cja�03/55�z 1955�r.�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�PRL [w:] In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 50.

38 Po zo sta nie za gra ni cą trak to wa no ja ko zdra dę oj czy zny. Funk cjo na riusz po dej mu ją cy de cy zję o udzie -
le niu zgo dy na wy jazd miał wgląd w ma te ria ły, któ rych udo stęp nie nie pra cow ni ko wi pro wa dzą ce mu spra wę
ope ra cyj ną by wa ło utrud nio ne, por. AIPN, 01225/944, Za rzą dze nie 051/55 za stęp cy prze wod ni czą ce go Ko mi -
te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go J. Pta siń skie go, k. 73 i nn. oraz AIPN, 0326/153, S. Łuc ka, „Za sa dy orga -
ni za cji i ko rzy sta nia ze sko ro wi dzów za gad nie nio wych...”, dział VI „Zdra da oj czy zny”.
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In�for�ma�cje�z pod�słu�chów sta no wią te mat opra co wa nia Pio tra Gon tar czy ka, na któ re skła -
da się pu bli ka cja trzech za rzą dzeń po prze dzo na krót kim wstę pem. Au tor przed sta wia struk -
tu rę De par ta men tu Tech ni ki, pro ce du ry zwią za ne z za kła da niem pod słu chów i ich eks plo -
ata cją. Osob ny punkt po świę co ny jest wy twa rza niu i zwłasz cza ochro nie do ku men tów
pio nu „T”. Od wo łu jąc się do za rzą dzeń z lat 1958, 1966, 1968, 1979 i 1982, Gon tar czyk
pod kre ślił wa gę, ja ką przy wią zy wa no do te go ostat nie go za gad nie nia, ale jed no cze śnie – jak
wy ni ka to z je go wy wo dów – za mie rzał wska zać, iż ni gdy nie po le ca no przy pi sy wa nia
infor ma cji z pod słu chów taj nym współ pra cow ni kom. Nie ste ty cho chlik dru kar ski wy pa czył
– jak są dzę – myśl au to ra. W nie co za wi łym zda niu: „War to pod kre ślić, że ża den z przy wo -
ła nych do ku men tów ni gdy na wet nie za ka zy wał, by ja kie kol wiek in for ma cje uzy ska ne za
po mo cą tech ni ki ope ra cyj nej przy pi sy wać TW” na le ża ło by za pew ne opu ścić sło wo „na wet”
i zmie nić sło wo „za ka zy wał” na „na ka zy wał” (s. 299).

Wstęp czy ta się z du żym za in te re so wa niem. Pew ne za strze że nia bu dzi na to miast spo sób
pu bli ka cji do ku men tów. Przede wszyst kim czy tel nik nie zo stał po in for mo wa ny, iż w edy cji
po mi nię to za łącz ni ki. Nie jest to spra wa bła ha, zwa żyw szy, że ca ły pa ra graf dru gi Za rzą dze -
nia 0018/82, wpro wa dza ją cy zmia ny w za łącz ni ku do Za rzą dze nia 0047/79, sta je się przez
to nie czy tel ny (s. 313 i nn.). Przy da ła by się też wzmian ka, iż nie pu bli ku je się for mu la rzy
do łą czo nych do za rzą dze ń39. Za pew ne „zło śli wość” kom pu te ra zmie ni ła paragrafy 3 i 5 Za -
rzą dze nia 0047/79 (s. 303 i nn.), pierw szy z nich po zba wia jąc po dzia łu na punk ty, w dru -
gim łą cząc punk ty 2. i 3. w je den punkt 2.

Na to miast do istot ne go wy pa cze nia tre ści do szło w ustę pie 2 pa ra gra fu 1 Za rzą dze nia
0018/82. Po da ny tam tekst: „Środ ków tech ni ki ope ra cyj nej w po miesz cze niach nie sto su je
się. W wy jąt ko wych sy tu acjach de cy zję o sto so wa niu ich po dej mu je Mi ni ster Spraw We -
wnętrz nych” (s. 312), nie ma ją cy zu peł nie sen su (gdzie sto so wać pod słuch, je śli nie w po -
miesz cze niach?), opar to na eg zem pla rzu 004 za rzą dze nia. Tym cza sem w tej sa mej tecz ce
przy in nym eg zem pla rzu do łą czo na jest er ra ta, na ka zu ją ca po sło wie „po miesz cze niach”
do pi sać „służ bo wych”, co w spo sób za sad ni czy zmie nia tre ść40.

Na mar gi ne sie pu bli ko wa nych do ku men tów war to mo że zwró cić uwa gę na dwie spra wy.
Po pierw sze pa ra graf 12 Za rzą dze nia 0047/79 gło si: „In for ma cje uzy ska ne po przez PP, PT,
PTG opra co wu je się wy�łącz�nie w for mie stresz czeń i no ta tek, a tyl�ko [pod kre śle nia – A.Z.]
w przy pad kach ope ra cyj nie uza sad nio nych na pi sem ny wnio sek jed nost ki za ma wia ją cej
w for mie ste no gra mów lub frag men tów in for ma cji, a w od nie sie niu do PTG – wy dru ków”
(s. 304 i nn.). Zna jo mość wie lu ma te ria łów po zwa la po sta wić hi po te zę, że w rze czy wi sto -
ści – przy naj mniej w cen tra li i SUSW – prak ty ka by ła aku rat od wrot na, tzn. za zwy czaj
zacho dzi ły „przy pad ki ope ra cyj nie uza sad nio ne”. Za war te w paragrafie 12 ogra ni cze nia
trak to wa no ja ko wy móg przed ło że nia do dat ko we go pi sma.

W punk cie 1.2.3 De cy zji 003 z 15 stycz nia 1982 r. mi ni ster po le cał, by do ku men ty
KW MO, któ re na dal mu szą być prze cho wy wa ne, skon cen tro wać w wy dzie lo nych ko men -
dach wo je wódz kich – „tych, któ re w sy tu acjach bez po śred nie go za gro że nia mo gą za pew nić
peł ną ich ochro nę”. Wy ty po wa nie tych ko mend mia ło na stą pić na pod sta wie wnio sków
złożo nych przez kie row ni ków pio nów: „B”, „C”, „T”, „W” (s. 309). Po mysł ten nie zo stał
zre ali zo wa ny. Nie wy klu czo ne jed nak, że przy czy nił się do do ko na nej pół ro ku póź niej

39 Po mi ja nie for mu la rzy czę sto prak ty ku je się przy pu bli ka cjach źró deł; waż ne jest jed nak przy naj mniej
wska za nie, czy w tecz ce, z któ rej po cho dzi pu bli ko wa ny do ku ment, for mu la rze te są (a ta ka sy tu acja ma miej -
sce w tecz ce AIPN, 1585/4911).

40 AIPN, 1585/4911, k. 31.
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w 23 KW MO li kwi da cji wy dzia łów z tych pio nów, któ re prze kształ co no w sek cje w ra -
mach no wo utwo rzo nych wy dzia łów za bez pie cze nia ope ra cyj ne go.

Pu bli ka cję Gon tar czy ka uzu peł nia krót ki tekst Grze go rza Maj chrza ka Pod�słu�chy�w spra�-
wach�ope�ra�cyj�nych�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa,�uka zu ją cy na pod sta wie kil ku przy kła dów prak -
tycz ne wy ko rzy sty wa nie in for ma cji uzy ska nych z PT i PP, skut ku ją ce m.in. po zy ska niem
jed ne go z dzia ła czy „So li dar no ści” (s. 320 i nn.).
Eta�ty�nie�jaw�ne,�pra�ca�„pod�przy�kry�ciem”,�gru�py�in�ter�wen�cyj�ne,�kon�sul�tan�ci�–�no�we�for�-

my�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�pio�nu�III�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�w za�kła�dach�pra�cy�we�dług�do�ku�men�-
tu�z 1972�r.�to ty tuł tek stu Woj cie cha Fra zi ka, w któ rym krót ki wstęp po prze dza wspo mnia -
ny w ty tu le do ku ment. Spo sób przy go to wa nia pu bli ka cji wzbu dza jed nak pew ne
wąt pli wo ści. W ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych po kra kow skim Wy dzia le III au tor od na lazł
tekst in te re su ją cy, ale nie pod pi sa ny, z nie pew ną da tą. Fra zik do ko nał je go ana li zy. Znacz na
jej część, a mia no wi cie pró by wska za nia cha rak te ru do ku men tu, gru py osób, wśród któ rych
na le ży szu kać au to ra – choć do brze świad czy o umie jęt no ści kry ty ki ba da cza – wy da je się
zbęd na. Z za cho wa nych w cen tra li ma te ria łów, tj. spra woz da nia z kon tro li or ga ni za cji
i stop nia przy go to wa nia do dzia łań Gru py do Za dań Spe cjal nych „Z” oraz ko re spon den cji
De par ta men tu III wy ni ka, że przed sta wia ny do ku ment to tekst re fe ra tu je go wi ce dy rek to ra
Wła dy sła wa Cia sto nia, „wy gło szo ne go w trak cie kur so kon fe ren cji dla I Za stęp ców Ko men -
dan tów Wo je wódz kich d/s Służ by Bez pie czeń stwa od by tej w dniach 17–21 IV br. [1972]”,
naj praw do po dob niej po wie lo ne go w ma ju przez De par ta ment Szko le nia i Do sko na le nia Za -
wo do we go 41. No�ta�be�ne we wspo mnia nej tecz ce znaj du ją się in for ma cje za rów no o pla no -
wa nej pra cy grup „Z” i pro wa dzo nych przez nie ćwi cze niach w nie któ rych wo je wódz twach,
jak też o dzia ła ją cych wcze śniej gru pach in ter wen cyj ny ch42.

Trzy ostat nie ar ty ku ły po świę co ne są za gad nie niom mniej zna nym, tj. dzia łal no ści wy -
wia du cy wil ne go i woj sko we go oraz WSW. Do ty czą ce ich ma te ria ły pu bli ku je Pa weł Pio -
trow ski. Je go Me�to�do�lo�gia�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�De�par�ta�men�tu�I MSW pre zen tu je – po prze -
dzo ne ob szer nym wstę pem, do na pi sa nia któ re go wy ko rzy sta no sze ro ką ba zę źró dło wą –
Za rzą dze nie 0041 z 6 ma ja 1972 r. wpro wa dza ją ce in struk cję o pra cy wy wia dow czej De -
par ta men tu I oraz o dzie sięć lat wcze śniej szy nor ma tyw po świę co ny pra cy je go od po wied -
ni ków wo je wódz kich.

Au tor przed sta wia kra jo wą struk tu rę De par ta men tu I z 1970 r. oraz jej zmia ny w znacz -
nej mie rze po le ga ją ce na prze sta wie niu nu me ra cji po szcze gól nych wy dzia łów, do ko na ne
sie dem lat póź niej, po uciecz ce po rucz ni ka An drze ja Kop czyń skie go. Do peł nie nie wy wo -
dów sta no wi opis ogniw dzia ła ją cych za gra ni cą: re zy den tur klas „A” i „B” oraz punk tów
ope ra cyj nych, uzu peł nio ny ich wy ka zem (s. 328–330). Pe wien nie do syt bu dzi tu brak na -
wet nie ty le od po wie dzi, co po sta wie nia py tań o za da nia tych że w po szcze gól nych pań -

41 AIPN, 01288/18, Spra woz da nie B-00681/72 in spek to ra Z. Na wroc kie go z kon tro li w za kre sie or ga ni za cji
i stop nia przy go to wa nia do dzia łań gru py do Za dań Spe cjal nych „Z”, k. 124; ibi�dem, Pi smo nr OE-Z-00176/73
z 24 VII 1973 r. dy rek to ra De par ta men tu III S. Mo raw skie go do I za stęp ców ko men dan tów wo je wódz kich MO
ds. SB, k. 181.

42 Ibidem, tutaj m.in. opra co wa nie z mar ca 1971 r. „Ra mo wy pro gram dzia łań po li tycz no -op er acy jnych SB
i MO w obiek tach go spo dar ki na ro do wej w za kre sie za po bie ga nia i prze ciw dzia ła nia sy tu acjom kon flik to wym
i prze rwom w pra cy”, w któ re go punk cie II mó wi się, że w ra zie prze rwy w pra cy na le ży uru cho mić wszyst -
kie OZI w da nym obiek cie (k. 33); fakt, iż z pra cy tych że OZI mie li by ko rzy stać funk cjo na riu sze grup „Z”,
a więc czę sto nie ci, któ rzy je re je stro wa li, uka zu je ko lej ną – nie ty po wą – moż li wość we ry fi ko wa nia au ten -
tycz no ści po zy ska nych, sta no wi więc jesz cze je den ar gu ment prze ciwko twier dze niom o do ko ny wa niu przez
SB fik cyj nych re je stra cji; por. też AIPN, 01288/17; AIPN, 01288/19; AIPN, 1585/113; AIPN, 01254/731;
AIPN, 0546/87, t. 2.
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stwach (w So fii czy Bu da pesz cie chy ba in nych niż w Ko lo nii lub Lon dy nie). Czy tel nik nie
do wia du je się też, w ja ki spo sób utrzy my wa no kon tak ty z ZSRR i NRD – z ta be li nr 2 wy -
ni ka, iż nie by ło tam żad nych pla có we k43. 

In te re su ją co przed sta wio na jest na to miast ko mu ni ka cja kra ju z pla ców ka mi, obo wią zu -
ją ce w niej ko dy, za sa dy sy gno wa nia in struk cji wy cho dzą cych z Ra ko wiec kiej (łącz nie
z „Ja rec ki mi” o róż nych „imio nach”,�któ rych licz ba wzbu dza ła zdzi wie nie ba da cza się ga ją -
ce go po raz pierw szy do ma te ria łów wy wia du) oraz or ga ni za cja pla có wek kra jo wych
Depar ta men tu I, w tym re zy den tur w in sty tu cjach kra jo wy ch44.

Ter mi no lo gia sto so wa na w wy wia dzie cy wil nym róż ni ła się od uży wa nej przez in ne pio -
ny SB. Pa weł Pio trow ski pod jął pró bę ich po rów na nia (tab. nr 3, s. 340), z któ rej wy ni ka -
mi nie moż na w peł ni się zgo dzić. Za strze że nia bu dzi część za ty tu ło wa na „Ro dza je spraw
ope ra cyj nych”. Wy li cza jąc te, o któ rych mó wi In struk cja 006/70, au tor nie zwró cił uwa gi,
że w wy szcze gól nia ją cym ro dza je spraw ewi den cyj nych ustę pie 5 pa ra gra fu 23 uży to sfor -
mu ło wa nia „za�sad�ni�czy�mi ro dza ja mi spraw są... [pod kre śle nie – A.Z.]”45,�co nie wy klu cza -
ło pro wa dze nia in nych. W prak ty ce SB one wy stę po wa ły, w tym przy pi sa ny w ta be li tyl ko
wy wia do wi „se gre ga tor ma te ria łów wstęp nych”, o któ rym wspo mi na In struk cja dy rek to ra
Biu ra „C” wpro wa dzo na Za rzą dze niem 079/72 mi ni stra spraw we wnętrz ny ch46. Istot niej -
szy jest fakt, że w De par ta men cie I – o czym na wia sem mó wiąc au tor pi sze (s. 343) – pod
po ję ciem „spra wa” ro zu mia no rów nież agen tu rę, tak więc pod umiesz czo nym w ta be li ter -
mi nem „roz pra co wa nie obiek to we” mo gło ukry wać się „oso bo we źró dło in for ma cji”. Po zo -
sta jąc przy ka te go riach spraw (i agen tu ry), war to pod kre ślić, iż w krót kim ry sie hi sto rii wy -
wia du Pa weł Pio trow ski nie po prze sta je na ma te ria łach nor ma tyw nych, wska zu je na
sto so wa nie nie zna nych z in struk cji ka te go rii „agent po moc ni czy” czy (rów nież po ro ku
1962) „spra wa ewi den cyj no -o bse rw acy jna” (s. 335 i nn.).

Przy dat ne dla ba da cza są wy ja śnie nia ta kich ma ło zna nych okre śleń, jak „punkt prze ka -
za nia ma te ria łów”, uzu peł nio ne do dat ko wo krót kim opi sem dzia ła nia (s. 341). Pe wien nie -
do syt bu dzi tu po trak to wa nie „kon tak tu in for ma cyj ne go”, ale trze ba przy znać, iż sam tekst
in struk cji sta no wią cy pod sta wę in for ma cji jest – za pew ne ce lo wo – bar dzo nie pre cy zyj ny
(s. 361 punkt 2.1).

Du żo miej sca po świę cił au tor wy twa rza nej przez De par ta ment I do ku men ta cji
(s. 344–349). Spo sób jej omó wie nia jest nad to roz bu do wa ny i przez to zbyt ma ło przej rzy -
sty. Są dzę, że moż na by ło so bie da ro wać wy li cza nie przy każ dym ty pie tecz ki dru ków
powta rzal nych, ty pu „spis do ku men tów”, „wy kaz osób zna ją cych spra wę” itp. Wśród wy -
mie nio nych ma te ria łów pew ne zdzi wie nie wy wo łu je obec ność kart E-16, któ re nie by ły
prze cho wy wa ne w tecz kach in nych pio nów.

W opi sie czyn no ści zwią za nych z do ko na niem re je stra cji zwra ca uwa gę stwier dze nie:
„W przy pad ku gdy na da ną oso bę by ła już za ło żo na spra wa ope ra cyj na przez in ną jed nost -
kę MSW, za ło że nie rów no le głej by ło do pusz czal ne za zgo dą dy rek to ra De par ta men tu I
MSW lub je go za stęp cy” (s. 353). Szko da, że brak przy pi su nie po zwa la usta lić źró dła tej

43 „Ber lin” jest wy mie nio ny w ru bry ce „pań stwo”, co su ge ro wa ło by, iż cho dzi o Ber lin Za chod ni, ale da -
lej (s. 330 i nn.) au tor pi sze, że ist nia ła re zy den tu ra przy am ba sa dzie PRL. 

44 Bu dzi wąt pli wość okre śle nie „CHZ Ma ciej Czar nec ki” (s. 333) – to chy ba kryp to nim.
45 In�struk�cja�006/70�z 1970�r.�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[w:]

In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 135.
46 AIPN, 01258/34, § 1 ust. 1 pkt 10; uży wa się tu okre śle nia „ma te ria ły wstęp ne”. W prak ty ce dla kontr -

wy wia du i ob ser wa cji po twier dza ją to np. za pi sy z dzien ni ka re je stra cyj ne go KW MO/WUSW w Pi le i za cho -
wa ne tam tecz ki.
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opi nii, gdyż – przy peł nej świa do mo ści szcze gól nej po zy cji wy wia du wśród in nych jed no -
stek MSW – trud no so bie wy obra zić, by za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu I mógł bez po -
śred nio in ge ro wać w pra cę po zo sta łych de par ta men tów, a czymś ta kim by ła by wła śnie do -
dat ko wa re je stra cja bez zgo dy jed nost ki, któ ra do ko na ła jej ja ko pierw sza. A mo że
upraw nie nie kie row nic twa wy wia du do ty czy ło wy łącz nie sy tu acji, gdy cho dzi ło o dwa róż -
ne wy dzia ły De par ta men tu I?

Ostat nie dwa ar ty ku ły po świę co ne są pro ble ma ty ce służb woj sko wych. Na pod sta wie ma -
te ria łów z pro wa dzo ne go śledz twa Ewa Koj uka zu je Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP, a kon -
kret nie je go „sche mat funk cjo no wa nia w la tach 1981–1990”. Au tor ka w za sa dzie ogra ni cza
się do za ry so wa nia struk tu ry oma wia nej in sty tu cji, przed sta wia jąc jej sche mat or ga ni za cyj ny
przed paź dzier ni kiem 1981 r. i po do ko na nej wów czas re or ga ni za cji. Uzu peł nia to krót ką in -
for ma cją o za da niach nie któ rych ko mó rek. Wy da je się, że z za ło że nia ogra ni cza się do opi su,
nie sta wia py tań o przy czy nę dość dziw ne go ukła du or ga ni za cyj ne go, tak więc czy tel nik nie
do wia du je się, czy od dzia łów XXI, XXII i XXVI nie uda ło się usta lić, czy też po pro stu
w Zarzą dzie II ich nie by ło. Ewa Koj nie pró bu je też wy ja śnić róż nic mię dzy „od dzia łem”
a „wy dzia łem”. Spo ra dycz nie i bar dzo ogól nie sy gna li zu je przy czy ny zmian, np. wska zu jąc,
że po wsta nie w 1983 r. od dzia łu „Y” by ło wy ni kiem de cy zji pod ję tej na szcze blu sze fów za -
rzą dów wy wia dów państw Ukła du War szaw skie go po uciecz kach Su miń skie go i Osta sze wi -
cza (s. 397). No�ta�be�ne za nie peł ną uznał bym opi nię o przy czy nach zmian w funk cjo no wa niu
od dzia łu „Y” w koń cu lat osiem dzie sią tych. Au tor ka pi sze, że to w związ ku z po ja wia ją cą się
wów czas ko niecz no ścią przy go to wa nia no wych spo so bów zabez pie cze nia prze rzu tów i le ga -
li za cji nie le ga łów, a tak że za bez pie cze nia środ ków fi nan so wych po trzeb nych do re ali za cji
tych za dań, „Od dział «Y» zo bo wią za no do two rze nia pod mio tów go spo dar czych na te re nie
kra ju i za gra ni cą ce lem za trud nia nia w nich pra cow ni ków wy wia du i uzy ski wa nia w ten spo -
sób środ ków na pra cę ope ra cyj ną”. Oczy wi ście służ by po dej mu ją te go ty pu dzia ła nia, ale wy -
da je się, iż w tym kon kret nym przy pad ku Ewa Koj zbyt uf nie po de szła do wy ko rzy sty wa nych
przez sie bie źró deł, a rze czy wi stych przy czyn zmian by ło wię cej.

Pa weł Pio trow ski w ko lej nym ar ty ku le na pod sta wie nie licz nych za so bów ar chi wal nych
przed sta wił m.in. or ga ni za cję Za rzą du II do ro ku 1990. Za ry so wa na przez nie go struk tu ra
po ło wy lat sie dem dzie sią tych róż ni się nie co od tej, któ rą za pre zen to wa ła Ewa Koj (np. Od -
dział Łącz no ści umie ścił on w pio nie ope ra cyj nym, a nie roz po zna nia, pa ru od dzia łom przy -
pi su je in ne na zwy, po mi ja enig ma tycz ny Wy dział Spraw Pol skich i So jusz ni czych), co być
mo że jest wy ni kiem od mien no ści źró deł, na ja kich opar li się au to rzy – ze zna ją cych mo gła
za wieść pa mięć lub re la cjo no wa li sy tu acje, w ja kich dzia ła li, a nie za pi sa ne w nor ma ty -
wach. Pa weł Pio trow ski nie ogra ni czył się do uka za nia struk tu ry or ga ni za cyj nej, ale po -
świę cił nie co miej sca prak ty ce dzia ła nia (s. 411). W prze ci wień stwie do swe go ar ty ku łu
o wy wia dzie cy wil nym tym ra zem w za sa dzie nie po sta wił py tań „dla cze go?”, po prze sta jąc
na opi sie. W opra co wa niu znaj du je się, wy ra żo na jak by mi mo cho dem, opi nia: „Pion ten [in -
for ma cyj ny – A.Z.] wy da wał okre so we wy tycz ne do dzia łań pio nu ope ra cyj ne go” (s. 403).
Je śli znaj do wa ło to od bi cie w prak ty ce – cze mu jed nak wy da je się prze czyć punkt 3 roz -
dzia łu II pu bli ko wa nej In�struk�cji�ope�ra�cyj�nej�Za�rzą�du�II („Or ga nem po wo ła nym do or ga ni -
za cji i kie ro wa nia apa ra tem wy wia dow czym za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą jest Pion
Ope ra cyj ny Za rzą du II…” – s. 420) – świad czy ło by to o nie zbyt czę stym w służ bach zja wi -
sku pra wi dło we go uło że nia re la cji mię dzy ich „mó zgiem”, czy li ana li ty ka mi, a „rę ką”,
tj. pra cow ni ka mi ope ra cyj ny mi.

Nie ma tu miej sca na omó wie nie tre ści sa mej in struk cji, ale ty tu łem przy kła du war to mo -
że wska zać od mien ność – w po rów na niu z in struk cją De par ta men tu I z 6 ma ja 1972 r. – nie -
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któ rych sfor mu ło wań. Ta ostat nia nie po zwa la ła na wy ko rzy sty wa nie ja ko agen tów człon -
ków par tii ko mu ni stycz nych (punkt 1.1, s. 363), w woj sko wej zaś stwier dza no, że „Za rząd II
Szta bu Ge ne ral ne go WP w za�sa�dzie [pod kre śle nie – A.Z.] nie wy ko rzy stu je ja ko agen tów
człon ków par tii ko mu ni stycz nych w pań stwach ko mu ni stycz nych” (punkt 72, s. 440).

Z krót kie go wstę pu Pio trow skie go do dru gie go pu bli ko wa ne go do ku men tu – Za rzą dze nia
0014/85 MSW z 20 lu te go 1985 r. – wpro wa dza ją ce go In struk cję o dzia łal no ści kontr wy wia -
dow czej w Jed nost kach Woj sko wych MSW, war to po wtó rzyć za war tą w za koń cze niu uwa -
gę, iż wie dza o dzia łal no ści służb woj sko wych jest skrom na i na dal nie zna my wie lu istot -
nych do ku men tów nor mu ją cych for my ich pra cy. Po twier dze nie te go sta nu rze czy przy no si
sa ma książ ka – pu bli ka cji jed ne go z naj istot niej szych do ku men tów In�struk�cji� ope�ra�cyj�nej
o pra�cy�Za�rzą�du�II�do ko na no nie na pod sta wie za so bu IPN, ale tzw. ra por tu Ma cie re wi cza.

Wra ca jąc do ostat nie go z pu bli ko wa nych do ku men tów, trze ba zgło sić pa rę uwag do spo -
so bu wy da nia. Na okład ce i stro nie ty tu ło wej „ksią żecz ki” obej mu ją cej za rzą dze nie i nu -
mer, „0004” zo sta ło od ręcz nie prze kre ślo ne i za stą pio ne „046” z nie czy tel nym pod pi sem
oso by, któ ra do ko na ła zmia ny, cze go na k. 325 już nie po wtó rzo no. Spis tre ści moż na by ło
po mi nąć, ale je śli go się pu bli ku je na le ży dla po rząd ku za zna czyć opusz cze nie nu me rów
stro n47.

W su mie re cen zo wa ną pra cę na le ży przy jąć po zy tyw nie. Wiem, że wy wo ła ła dys ku sje
wśród osób in te re su ją cych się po ru sza ną te ma ty ką, sam – przy oka zji pro ce sów lu stra cyj -
nych – wska zy wa łem ją sę dziom ja ko jed ną z pod sta wo wych lek tur.

Na ko niec po zwo lę so bie na zgło sze nie pew nych po stu la tów w spra wie dal szych ba dań
po dej mo wa nej w pra cy te ma ty ki.

Pierw szy do ty czy pu bli ka cji źró deł. Od dłuż sze go już cza su IPN po dej mu je się te go za -
da nia i ma na swym kon cie wie le osią gnięć. O ile jed nak ob szer ne, te ma tycz ne wy daw nic -
twa wy da ją się na tu ral ne, po dob nie z resz tą, jak przy czyn ki do ty czą ce spraw jed nost ko -
wych, o ty le na su wa się py ta nie, czy tak sa mo na le ży po stę po wać z ma te ria ła mi
sta no wią cy mi nie wąt pli wie frag ment więk szych ca ło ści, np. po je dyn czy mi in struk cja mi po -
szcze gól nych pio nów. Już dziś ma my sy tu ację zmu sza ją cą do po szu ki wa nia nor ma ty wów
ob ser wa cji lub tech ni ki w róż nych wy daw nic twach. Dla ba da cza nie wąt pli wie by ło by wy -
god niej sze sku pie nie te go ty pu ma te ria łów w jed nym to mie. Wi dział bym więc zbiór po -
świę co ny De par ta men to wi I, II itd. Na wia sem mó wiąc, za an ga żo wa nie do ta kich prac cen -
tra li i od dzia łów po zwo li ło by nie tyl ko od na leźć do ku men ty, któ re nie za cho wa ły się
w jed no st ce je wy twa rza ją cej, ale rów nież do strzec (za pew ne przy pad ko we) róż ni ce mię dzy
po szcze gól ny mi eg zem pla rza mi for mal nie te go sa me go nor ma ty wu, co zda rza ło się przy -
naj mniej w la tach czter dzie sty ch48. 

Je śli cho dzi o pra ce ści śle ba daw cze do ty czą ce oso bo wych źró deł in for ma cji (a mo że
jed nak taj nych współ pra cow ni ków?), po stu lo wał bym roz sze rze nie ba zy źró dło wej zwłasz -
cza dla lat 1944–1955. Ogra ni cze nie się do ter mi nów sto so wa nych w in struk cjach jest dla
te go okre su zde cy do wa nie nie wy star cza ją ce. Nie dba no wów czas o spój ność sys te mu prze -
pi sów sto so wa nych w re sor cie. Okre śle nia, o któ rych in struk cje ogól ne mil czą, jak „taj ny
in for ma tor”, „kon takt po uf ny”, „oso ba za ufa na”, wy stę pu ją w do ku men tach ofi cjal nych –
roz ka zach i in struk cjach re gu lu ją cych spo sób pro wa dze nia pra cy ope ra cyj nej wo bec kon -
kret nych grup spo łecz nych – czy spra woz da niach. Na mar gi ne sie moż na za uwa żyć, iż ogra -

47 AIPN, 0789/170. Wy daw ca po mi nął rów nież – bez za zna cze nia te go w tek ście – in for ma cje z kar ty ty tu -
ło wej, wska zu ją ce, że au to rem in struk cji jest Za rząd WSW Jed no stek Woj sko wych MSW i licz bę dzien ni ka.

48 Ba za EZAN mo że być tu po moc na, lecz sa ma z sie bie pro ble mu nie roz wią że.
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ni cza nie się je dy nie do ogól nych in struk cji o pra cy ope ra cyj nej skut ko wa ło by nie do strze ga -
niem zróż ni co wa nia ka te go rii roz pra co wań, któ re de�fac�to pro wa dzo no (i dzie lo no na ka te -
go rie!) od 1944 r., a w ogól nej in struk cji po raz pierw szy uję to, o ile wiem, do pie ro dzie sięć
lat póź niej (In struk cja 03/55).

Au to rzy tek stów o po szcze gól nych ka te go riach oso bo wych źró deł in for ma cji przed sta -
wi li wie le tez, czy hi po tez o spo so bie ich wer bo wa nia i pro wa dze nia, a tak że do ku men to -
wa nia współ pra cy. Pod sta wę ar ty ku łów sta no wi ły nor ma ty wy, teo re tycz ne opra co wa nia
pra cow ni ków re sor tu, a tak że tecz ki do ty czą ce dzia ła nia kon kret nych osób. Otóż wła śnie
z uwa gi na fakt, iż tych ostat nich – na wet w opar tym na naj szerzej udo ku men to wa nym opra -
co wa niu Grze go rza Kar bo wia ka – by ło sto sun ko wo nie wie le bądź też do ty czy ły one tyl ko
wą skie go te ry to rium (np. KW MO/WUSW w Kra kowie), liczne wnio ski po win ny zo stać
zwe ry fi ko wa ne przez dal sze ba da nia na szer szym ma te ria le źró dło wym. Trze ba bo wiem pa -
mię tać, iż po szcze gól ne WUSW (a tak że pio ny – w od nie sie niu do IV wska zał to Mar cin -
kow ski) mia ły swo je na wy ki, jed ne czę ściej in ne rza dziej się ga ły do kon tak tów ope ra cyj -
nych, nie któ re ko rzy sta ły z usług kon sul tan tów, trzy ma jąc się ści śle in struk cji, in ne ich
za da nia roz sze rza ły. Spo sób po dej ścia zmie niał się rów nież w cza sie. Prze pro wa dze nie ba -
dań nad fak tycz nym spo so bem pro wa dze nia po szcze gól nych ka te go rii OZI przez cen tra lę
i róż ne ośrod ki wo je wódz kie (WUBP, WUdsBP, KW MO, WUSW), a w ich ra mach po -
szcze gól ne pio ny by ło by bar dzo in te re su ją ce. Być mo że uda ło by się stwo rzyć pra cę do ty -
czą cą te go za gad nie nia na te re nie ca łej Pol ski – w ta kim wy pad ku pro ble my oma wia ne
przez au to rów w re cen zo wa nym wy daw nic twie sta no wi ły by do brą pod sta wę do przygoto -
wa nia ze sta wu py tań, ja kie na le ży po sta wić do ku men tom (an kie ty ba daw czej). 

An�to�ni�Zie�liń�ski
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