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Ra�fał�Ko�ściań�ski,�Ra�fał�Leś�kie�wicz

Bra�ko�wa�nie�i nisz�cze�nie�
do�ku�men�tów�Wo�je�wódz�kie�go
Urzę�du�Spraw�We�wnętrz�nych
w Po�zna�niu�w la�tach�1989–1990.

Wy�bra�ne�za�gad�nie�nia

War ty kule opi sano za gad nie nia zwią za ne z bra ko wa niem i nisz cze niem do ku men -
tów Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Po zna niu w la tach
1989–1990. Gwo li wy ja śnie nia na le ży pod kre ślić, że w tek ście świa do mie uży to

dwóch ter mi nów, tj. bra ko wa nie i nisz cze nie, dla peł niej sze go zo bra zo wa nia sy tu acji praw -
nej, jak rów nież bez praw nych dzia łań funk cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa. Po ję cie
nisz cze nia do ku men tów sto so wa ne jest wów czas, kie dy pro ces li kwi da cji akt miał cha rak -
ter nie le gal ny, od był się bez po par cia ja kich kol wiek ofi cjal nych wy tycz nych, roz ka zów lub
prze pi sów. Ter min bra ko wa nie na to miast uży wa ny jest w sy tu acji, gdy do ty czy eli mi no wa -
nia do ku men tów w związ ku ze stwier dze niem ich bie żą cej nie przy dat no ści dla funk cjo na -
riu szy SB, zgod nie z obo wią zu ją cy mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych prze pi sa mi1.

Na po trze by ni niej sze go opra co wa nia przed sta wio no je dy nie wy bra ne kwe stie od no szą -
ce się do bra ko wa nia i nisz cze nia akt, z uwzględ nie niem ty po wych dla WUSW w Po zna niu
pro ce sów. Skon cen tro wa no się przede wszyst kim na omó wie niu ska li znisz czeń ma te ria łów
wy two rzo nych ko lej no przez wy dzia ły: „W”, IV oraz VI po znań skiej SB. Przy bli żo no rów -
nież pro ces ma so we go nisz cze nia spraw bę dą cych w tzw. czyn nej re je stra cji oraz ope ra cyj -
nych w po sta ci pa pie ro wej i mi kro fisz (za rów no oso bo wych źró deł in for ma cji, jak i roz pra -
co wań ope ra cyj nych) prze cho wy wa nych w ar chi wum Wy dzia łu „C”.

W tym miej scu na le ży za zna czyć, że ar ty kuł jest pierw szą pró bą czę ścio we go uję cia
zagadnienia bra ko wa nia i nisz cze nia akt przez wiel ko pol ską SB pod ko niec swo je go ist nie -
nia. Wcze śniej w za kre sie oma wia nej pro ble ma ty ki na uwa gę za słu gu je ana li za źró dło wa
au tor stwa Woj cie cha Cha łup ki od no szą ca się do sta nu za cho wa nia ma te ria łów ar chi wal -
nych do ty czą cych śro do wi ska na uko we go Po zna nia w la tach 1970–19892.

1 Po ję cie bra ko wa nia akt w prze pi sach ar chi wal nych SB by ło de fi nio wa ne w na stę pu ją cy spo sób: „Bra ko -
wa nie ma te ria łów ar chi wal nych po le ga na sys te ma tycz nym i sta łym wy dzie la niu na ma ku la tu rę ma te ria łów
ka te go rii «B», któ rych ter min prze cho wy wa nia mi nął”. Zob. AIPN Po, 06/280/3/10, Za rzą dze nie nr 049/85
MSW z 8 VII 1985 r. w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie
spraw we wnętrz nych, § 58, k. 26; AIPN Po, 06/280/3/1, Za rzą dze nie nr 034/74 MSW z 10 V 1974 r. w spra -
wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, § 67, k. 25.

2 W. Cha łup ka, Śro�do�wi�sko�na�uko�we�Po�zna�nia�(1970–1989)�w ak�tach�miej�sco�wych�or�ga�nów�bez�pie�czeń�-
stwa� –� pró�ba� re�kon�struk�cji� pod�sta�wy� źró�dło�wej [w:] Z ar�chi�wum� Od�dzia�łu� In�sty�tu�tu� Pa�mię�ci� Na�ro�do�wej
w Pozna�niu.�Stu�dia�nad�za�so�bem, red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, War sza wa –P oznań 2008, s. 215–232. 



Ba zę źró dło wą pracy sta no wią przede wszyst kim za cho wa ne pro to ko ły bra ko wa nia akt
(w kil ku przy pad kach an ty da to wa ne)3 oraz pro to ko ły li kwi da cji i prze ka za nia wy dzia łó w4,
wpi sy w dzien ni kach re je stra cyj ny ch5 i in wen ta rzach ar chi wal nych akt se rii II6 oraz za pi ski
na kar tach ewi den cyj ny ch7.

W KW MO, a na stęp nie w WUSW w Po zna niu na prze strze ni lat 1965–1985 suk ce syw -
nie pod da wa no pro ce so wi opi nio wa nia, a na stęp nie bra ko wa nia do ku men ty wy two rzo ne
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne SB wo je wódz twa po znań skie go. Tyl ko w li sto pa dzie 1965 r.
jed nym pro to ko łem bra ko wa nia na po le ce nie dy rek to ra Biu ra „C” MSW wy bra ko wa no kil -
ka na ście ty się cy te czek per so nal nych i pra cy współ pra cow ni ków UB/SB, któ rzy zo sta li wy -
re je stro wa ni z sie ci agen tu ral ne j8.

W na stęp stwie re gu lar nych tzw. prac po rząd ko wych w po ło wie lat osiem dzie sią tych
XX w. wy bra ko wa no w po znań skim ar chi wum SB, zgod nie z obo wią zu ją cy mi w MSW
prze pi sa mi, więk szość ma te ria łów do ty czą cych roz pra co wań ope ra cyj nych (II) oraz znacz -
ną część do ku men ta cji od no szą cej się do współ pra cow ni ków or ga nów bez pie czeń stwa pań -
stwa z lat czter dzie stych i pięć dzie sią ty ch9.

W dniach od 18 do 23 kwiet nia 1988 r. ko mi sja w skła dzie: ppłk Jó zef Ber trand t10, kpt.
Ja nusz Stan kie wi cz11 oraz por. Hen ryk Ka wec ki 12 za kwa li fi ko wa ła do bra ko wa nia ak ta roz -
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W przywołanym ar ty ku le au tor skon cen tro wał się na przed sta wie niu pro to ko łu prze ka za nia do ku men tów
Wydzia łu III do Wy dzia łu III-1 z 22 XI 1982 r. Spo śród wszyst kich wy mie nio nych w tym pro to ko le do ku men -
tów do dnia dzi siej sze go za cho wa ły się je dy nie nie licz ne ak ta oso bo wych źró deł in for ma cji, spraw ope ra cyj -
nych i za pi sów ewi den cyj nych. Resz ta do ku men ta cji zo sta ła wy bra ko wa na lub znisz czo na. 

3 Pro to ko ły bra ko wa nia do ku men ta cji ad mi ni stra cyj nej i ope ra cyj nej KW MO/WUSW w Po zna niu zo sta -
ły prze ka za ne do za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu IPN w Po zna niu przez De le ga tu rę UOP/ABW w Po zna niu
spi sem zdaw czo -o dbio rczym nr AIPN Po, 00169.

4 AIPN Po, 06/282/21, Pro to kół li kwi da cji i prze ka za nia Wy dzia łu IV WUSW w Po zna niu, 30 XII 1989 r.,
k. 1–42; AIPN Po, 00169/110, Pro to kół głów ny li kwi da cji Wy dzia łu VI WUSW w Po zna niu, 28 XII 1989 r., k. 1–39.

5 W za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Po zna niu znaj du ją się ko pie dzien ni ków re je stra cyj nych KW
MO/WUSW w Po zna niu za la ta 1962–1990. AIPN Po, 00193/1 (4 to my).

6 In wen ta rze ar chi wal ne akt ope ra cyj nych se rii II KW MO/WUSW w Po zna niu: AIPN Po, 00188/1–7;
AIPN Po, 00193/7.

7 Kar to te ka ogól no in for ma cyj na, obej mu ją ca m.in. do ku men ta cję SB z wo je wódz twa po znań skie go, zo sta -
ła prze ka za na do za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu IPN w Po zna niu przez De le ga tu rę UOP/ABW w Po zna niu
spi sa mi zdaw czo -o dbio rcz ymi o nu me rach: AIPN Po, 0211; AIPN Po, 0044; AIPN Po, 0051.

8 AIPN Po, 00169/17, Pro to kół bra ko wa nia te czek per so nal nych i pra cy by łych TW, 15 XI 1965 r., b.p. 
9 Por. AIPN Po, 00169/67, Pro to kół bra ko wa nia nr 61, 10 X 1984 r., b.p.; AIPN Po, 00169/71, Pro to kół

bra ko wa nia nr 65, 25 IV 1988 r., b.p.
10 Jó zef Ber trandt (ur. 1924 r.). Od 5 III 1945 r. młod szy re fe rent PUBP w Ko ni nie; od 15 VII 1946 r. re -

fe rent PUBP w Strzel cach Kra jeń skich, a od 1 II 1947 r. star szy re fe rent p.o. za stęp cy sze fa PUBP; od 1 IX
1947 r. za stęp ca sze fa PUBP w Strzel cach Kra jeń skich; od 6 IX do 9 X 1947 r. słu chacz kur su za stęp ców sze -
fów PUBP; od 1 IX 1948 r. za stęp ca sze fa PUBP w Ra wi czu; od 15 IV 1950 r. za stęp ca sze fa PUBP w Ka -
li szu; od 15 IX 1950 r. w dys po zy cji sze fa WUBP w Po zna niu; od 1 X 1950 r. star szy re fe rent Sek cji 2 Wy -
dzia łu III WUBP w Po zna niu; od 25 IX 1951 r. słu chacz rocz nej szko ły kie row nic twa CW MBP
w Le gio no wie; od 8 VIII 1952 r. star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu VIII, a od 1 XII 1952 r. na czel nik Wy -
dzia łu VIII WUBP w Po zna niu; od 1 IV 1955 r. na czel nik Wy dzia łu V WUdsBP w Po zna niu; od 28 XI 1956 r.
w dys po zy cji ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Po zna niu; z dniem 28 II 1957 r. zwol nio ny ze służby;
1 VIII 1959 r. przy ję ty po now nie na sta no wi sko kie row ni ka gru py Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu; od 1 II
1962 r. funk cjo na riusz sta ły KW MO w Po zna niu; od 1 VIII 1964 r. kie row nik Sa mo dziel nej Sek cji Pasz por -
tów; od 1 IV 1967 r. w dys po zy cji KW MO w Po zna niu; od 1 VIII 1967 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu
Pasz por tów i Do wo dów Oso bi stych KW MO w Po zna niu; od 1 IV 1974 r. in spek tor, a od 1 I 1975 r. star szy
in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KW MO w Po zna niu; od 1 VI 1975 r. star szy in spek tor Ze spo łu ds.
SB Wy dzia łu In spek cji KW MO w Po zna niu; z dniem 15 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po,
084/3799, Ak ta oso bo we Jó ze fa Ber trand ta.



pra co wań ope ra cyj nych z lat 1955–1988. W pro to ko le za war to in for ma cje na te mat 3716 po -
zy cji 13. Ca łość pro ce su za twier dził za stęp ca sze fa WUSW ds. SB ppłk Fran ci szek Szych14.
Fak tycz ne wy bra ko wa nie od by ło się w sierp niu 1988 r. w Fa bry ce Pa pie ru w Czer wo na ku,
co po twier dzi ło swym pod pi sem trzech funk cjo na riu szy SB. Mi mo kwa li fi ka cji ar chi wal nej
ozna czo nej sym bo lem „B-10” (za war tej w pro to ko le) znisz czo no rów nież spra wy ope ra cyj -
ne pro wa dzo ne w la tach osiem dzie sią tych na dzia ła czy opo zy cyj nych z te re nu Wiel ko pol ski,
a nie któ re z nich zo sta ły za koń czo ne do pie ro w 1988 r. Po nad to szcze gó ło wa ana li za przy -
wo ła ne go pro to ko łu po zwa la stwier dzić, że w rze czy wi sto ści nie do ko na no wy bra ko wa nia
i znisz cze nia wszyst kich uję tych w do ku men cie te czek spraw. Część jed no stek zo sta ło znisz -
czo nych do pie ro pół to ra ro ku póź niej. W kil ku przy pad kach ma my do czy nie nia z sy tu acją,
że ma te ria ły ak to we za war te w pro to ko le bra ko wa nia fi zycz nie prze trwa ły do mo men tu li -
kwi da cji SB w po sta ci po dar tych kar tek pa pie ru. W ra mach do tych cza so wych prac w za kre -
sie kon ser wa cji za cho wa nych ma te ria łów uda ło się jed nak od two rzyć do ku men ty prze ka za -
ne w ka wał kach przez De le ga tu rę UOP w Po zna niu do Od dzia łu IPN w Po zna niu 15.

Fa la ma so we go nisz cze nia i kwa li fi ko wa nia do bra ko wa nia akt UB/SB roz po czę ła się
w czerw cu 1989 r. i trwa ła nie prze rwa nie do stycz nia 1990 r.16 W tym okre sie na szcze blu
wy dzia łów ope ra cyj nych w związ ku z re or ga ni za cją struk tu ral ną pio nu SB pro wa dzo no pra -
ce po rząd ko we, na któ re skła dał się pro ces opi nio wa nia ma te ria łów i kwa li fi ko wa nia ich
jako do ku men ta cji nie ar chi wal nej do wybra ko wa nia. Sta ra no się przy tym za cho wać po zo -
ry dzia łań le gal nych. Po wo ły wa no ko mi sje do oce ny przy dat no ści do ku men ta cji ope ra cyj -
nej i ad mi ni stra cyj nej, a na stęp nie, opie ra jąc się na we wnętrz nych prze pi sach MSW, do ko -
ny wa no bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych. W skład ko mi sji wcho dził
za wsze na czel nik wy dzia łu lub je go za stęp ca.

11 Ja nusz Stan kie wicz (ur. 1940 r.). Od 15 IV 1964 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu;
od 3 IX 1965 r. słu chacz Szko ły Ofi cer skiej MSW w Le gio no wie; od 1 VIII 1966 r. w dys po zy cji za stęp cy ko -
men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Po zna niu; od 1 X 1966 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO
w Po zna niu; od 1 IV 1967 r. in spek tor, a od 1 XII 1971 r. star szy in spek tor Wy dzia łu II KW MO, a na stęp nie
WUSW w Po zna niu; z dniem 31 XII 1989 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 084/3758, Ak ta oso bo we Ja nu -
sza Stan kie wi cza. 

12 Hen ryk Ka wec ki (ur. 1946 r.). Od 16 XI 1970 r. ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 3 Wy dzia łu „C” KW
MO w Po zna niu; od 1 I 1973 r. ofi cer Sek cji 3 Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu; od 1 I 1975 r. ofi cer tech -
ni ki ope ra cyj nej Sek cji 3 Wy dzia łu „C”, a od 1 VI 1975 r. re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej Sek cji 2 Wy dzia łu „C”
KW MO w Po zna niu; od 1 III 1978 r. star szy re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „C”, a od 1 V 1982 r. in -
spek tor Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu; od 16 III 1988 r. kie row nik sek cji Wy dzia łu „C” WUSW w Po -
zna niu. AIPN Po, 654/3, Ak ta oso bo we Hen ry ka Ka wec kie go.

13 AIPN Po, 00169/71, Pro to kół bra ko wa nia nr 65, 25 IV 1988 r., b.p.
14 Fran ci szek Szych (ur. 1940 r.). Od 1 V 1966 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu; od

1 IV 1967 r. in spek tor, a od 1 VII 1971 r. star szy in spek tor Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu; od 1 IX 1971 r.
kie row nik gru py Wy dzia łu II, a od 1 VI 1973 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu; od 1 IV
1983 r. na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu; od 1 VIII 1984 r. za stęp ca sze fa WUSW ds. SB w Po -
zna niu; z dniem 31 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 084/3869, Ak ta oso bo we Fran cisz ka Szy cha. 

15 Por. fo to gra fię okład ki tecz ki Jó ze fa Ma zur cza ka, prze wod ni czą ce go Ko ła Miej skie go NSZZ RI „So li -
dar ność” w Mo si nie. Spra wa za ło żo na przez Wy dział VI KW MO w Po zna niu. Za cho wa ła się jed nak w po -
sta ci mi kro fi szy. Por. AIPN Po, 0186/69, Kwe stio na riusz ewi den cyj ny krypt. „Ogrod nik II”.

16 Sze rzej pi sze o tym R. Pe ter man, Pro�ces�bra�ko�wa�nia�i nisz�cze�nia�akt�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa
w la�tach�1954–1990�na�przy�kła�dzie�wo�je�wódz�twa�łódz�kie�go [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki�–�za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�-
gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 383. W ar ty ku le au tor po da je, że pro ces ma so we go bra -
ko wa nia i nisz cze nia akt roz po czął się w dru giej po ło wie 1989 r. i trwał nie prze rwa nie do 31 stycz nia 1990 r.,
czy li do mo men tu wy da nia przez gen. Cze sła wa Kisz cza ka De cy zji nr 1 w spra wie za ka zu nisz cze nia do ku men -
tów w re sor cie spraw we wnętrz nych. Wia do mo na to miast, że nisz cze nie do ku men tów nie zo sta ło fak tycz nie
prze  rwa ne. Funk cjo na riu sze SB przy wią zy wa li tyl ko więk szą wa gę do ukry wa nia śla dów tych dzia łań. 
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W związ ku z dy na micz nie zmie nia ją cą się sy tu acją po li tycz ną w kra ju pierw sze przekształce-
nia or ga ni za cyj ne re sor tu ob ję ły pion per lu stra cji ko re spon den cji po znań skiej SB. Pierw szy
zacho wa ny w ar chi wum Od dzia łu IPN w Po zna niu pro to kół bra ko wa nia z te go okre su po cho dzi
z 29 czerw ca 1989 r.17 Ko mi sja w skła dzie: mjr An drzej Pi lar ski 18, kpt. Le szek Szy mań ski19,
kpr. Wa cław Pie cho wia k20 oraz por. Ha li na Or wa t21 za kwa li fi ko wa ła do znisz cze nia do ku men -
ty wy two rzo ne w la tach 1961–1989, przede wszyst kim ma te ria ły znaj du ją ce się na sta nie Wy -
dzia łu „W”. Skła da ły się na nie m.in. książ ki ra por tów dzien nych, pro to ko ły in wen ta ry za cyj ne,
ko pie do ku men tów wy two rzo nych pod czas do ko ny wa nia per lu stra cji ko re spon den cji, któ re
zosta ły zwró co ne do Wy dzia łu „W” przez jed nost ki ope ra cyj ne. Po nad to wy bra ko wa no i znisz -
czo no ory gi nal ną ko re spon den cję za kwe stio no wa ną przez funk cjo na riu szy pio nu „W”, któ ra nie
do tar ła do ad re sa tów. Za tem ko lej no za la ta 1979–1980 wy bra ko wa no 2600 li stów/pa czek;
1981–1982 – 840 sztuk; 1983–1984 – 610 sztuk; 1985–1986 – 430 sztuk; 1987–1988 – 127
sztuk. Łącz nie za ca ły okres 1979–1988 wy bra ko wa no i znisz czo no 4607 za kwe stio no wa nych
prze sy łek pocz to wy ch22. Funk cjo na riu sze znisz czy li tak że dwie tecz ki obiek to we pro wa dzo ne
przez pion „W” KW MO/WUSW w Po zna niu na urzę dy pocz to we w Po zna niu i Gnieź nie 23. Ko -
lej ne znisz cze nia ob ję ły po sta no wie nia pro ku ra tor skie do ty czą ce prze ka za nia prze sy łek pocz to -
wych na po trze by pro wa dzo nych po stę po wań kar nych. Usu nię to rów nież do ku men ta cję do ty -
czą cą pro wa dzo nych szko leń po li tycz nych funk cjo na riu szy SB, ma te ria ły od no szą ce się do
roz li czeń fun du szu ope ra cyj ne go i spraw po stę po wań dys cy pli nar nych wo bec pra cow ni ków wy -
dzia łu. Nie oszczę dzo no tak że czę ści na rzę dzi pra cy, m.in. ma te riału po rów naw czego pi sma 24.

17 AIPN Po, 00169/9, Pro to kół bra ko wa nia, 29 VI 1989 r., b.p.
18 An drzej Pi lar ski (ur. 1937 r.). Od 1 IX 1961 r. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „W” KW MO w Po -

zna niu; od 1 VII 1968 r. star szy ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu; od 1 VIII
1969 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu „W” KW MO, a na stęp nie WUSW w Po zna niu; z dniem 31 VII 1990 r.
zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 084/4003, Ak ta oso bo we An drze ja Pi lar skie go. 

19 Le szek Szy mań ski (ur. 1935 r.). Od 1 VIII 1953 r. słu chacz szko ły ofi cer skiej BP w Gdań sku; od 22 VIII
1954 r. re fe rent Sek cji 4 Wy dzia łu IV WUBP w Po zna niu; od 1 IV 1955 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu IV
WUdsBP w Po zna niu; od 1 IV 1956 r. ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 1 Wy dzia łu IV; z dniem 31 XII 1956 r. zwol -
nio ny ze służ by w związ ku z re or ga ni za cją; 1 V 1960 r. przy ję ty po now nie ja ko ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy -
dzia łu „W” KW MO w Po zna niu; od 1 X 1969 r. star szy ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „W” KW MO
w Po zna niu, a od 1 I 1973 r. star szy ofi cer Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu; od 1 I 1975 r. star szy kon tro -
ler, od 12 VI 1980 r. star szy in spek tor, a od 16 IV 1989 r. kie row nik zmia ny Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna -
niu; z dniem 31 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 084/3870, Ak ta oso bo we Lesz ka Szy mań skie go. 

20 Wa cław Pie cho wiak (ur. 1948 r.). Od 16 III 1977 r. in spek tor Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu; od 1 XI
1982 r. in spek tor Wy dzia łu III-1 KW MO w Po zna niu; od 16 IV 1987 r. star szy re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej
Wy dzia łu „W” na wol nym eta cie in spek to ra Wy dzia łu III-1 WUSW w Po zna niu; od 1 IV 1989 r. in spek tor Re -
fe ra tu „W” RUSW w Gnieź nie; z dniem 31 VII 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 084/4085, Ak ta oso -
bo we Wa cła wa Pie cho wia ka. 

21 Ha li na Or wat z d. La skow ska (ur. 1946 r.). Od 15 IX 1964 r. wy wia dow ca Sek cji 3 Wy dzia łu „B” KW
MO w Po zna niu; od 1 IV 1965 r. wy wia dow ca Wy dzia łu „B”, od 16 VII 1967 r. wy wia dow ca Sek cji 1 Wy -
dzia łu „B”, a od 1 I 1975 r. star szy wy wia dow ca Sek cji 4 Wy dzia łu „B” KW MO w Po zna niu; od 1 VI 1975 r.
kon tro ler, a od 1 IV 1980 r. star szy kon tro ler Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu; od 1 VII 1983 r. młod szy
in spek tor, a od 1 IV 1989 r. star szy in spek tor Wy dzia łu „W” WUSW w Po zna niu; z dniem 31 III 1990 r. zwol -
nio na ze służ by. AIPN Po, 084/3842, Ak ta oso bo we Ha li ny Or wat.

22 AIPN Po, 00169/9, Pro to kół znisz cze nia nr 15, 23 VI 1989 r., b.p.
23 Ibi�dem, Pro to kół znisz cze nia nr 16, 29 VI 1989 r., b.p. Do ku ment za wie ra m.in. in for ma cję o znisz cze -

niu tecz ki na Urząd Pocz to wo -T el ek om un ik acy jny Gnie zno 2 obejmującej ma te ria ły z lat 1960–1984; ibi�dem,
Pro to kół znisz cze nia nr 17, 28 VI 1989 r., b.p. Do ku ment za wie ra m.in. in for ma cję o znisz cze niu tecz ki na
Urząd Pocz to wo -T el ek om un ik acy jny Po znań 2.

24 Sze rzej na te mat sta nu za cho wa nia do ku men ta cji Wy dzia łu „W” KW MO/WUSW w Po zna niu zob.
R. No wic ki, „Stan za cho wa nia ma te ria łów ar chi wal nych Wy dzia łu «W» KW MO/WUSW w Po zna niu – prze -
gląd i cha rak te ry sty ka” (ma szy no pis w po sia da niu au to rów). 
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4 lip ca 1989 r. ko mi sja w skła dzie: mjr An drzej Pi lar ski, kpt. Le szek Szy mań ski, star szy
sierż. Jo lan ta Kru kow ska 25 pod ję ła de cy zję o bra ko wa niu ma te ria łów obron nych za la ta
1963–1989. W ko lej nych dniach lip ca kon ty nu owa no pra ce w za kre sie kwa li fi ko wa nia do ku -
men ta cji do bra ko wa nia 26. Na stęp ny etap bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men tów był zwią za ny
z pro ce sem li kwi da cji wy dzia łów i po wsta wa niem no wych komórek or ga ni za cyj nych SB na je -
sie ni 1989 r. Na przy kład w pro ce sie li kwi da cji Wy dzia łu IV pro to ko łem zdaw czo -o dbio rczym
z 30 grud nia 1989 r. prze ka za no do no wo utwo rzo ne go Wy dzia łu Stu diów i Ana liz 230 spraw
re je stro wa nych przez Wy dział IV27. W tej licz bie 196 spraw do ty czy ło oso bo wych źró deł in -
for ma cji. Ma te ria ły zda wał na czel nik Wy dzia łu IV ppłk Ma rian Ma la k28, na to miast przyj mu ją -
cym ca łość był na czel nik no wej ko mór ki or ga ni za cyj nej ppłk Wło dzi mierz Saw cza k29. Wszyst -
kie spra wy prze ję te przez no wy wy dział znisz czo no naj praw do po dob niej w stycz niu 1990 r.30

Znisz czo ne do ku men ty nie zo sta ły uję te w żad nym pro to ko le. Dla ce lów ewi den cyj no -
-p orzą dk owych do ko ny wa no tyl ko wy re je stro wa nia spraw w kar to te ce Biu ra „C” MSW
poprzez prze sła nie znor ma li zo wa nej kar ty E-16 z in for ma cją, że „ak ta zo sta ły znisz czo ne
we wła snym za kre sie przez jed nost kę re je stru ją cą ze wzglę du na nie przy dat ność do dal szej
pra cy ope ra cyj nej” lub „…z uwa gi na ma łą war tość ope ra cyj ną” do ku men tów. Ja ko da tę eli -
mi na cji do ku men tów po da no 26 stycz nia 1990 r.

Oprócz ma te ria łu ak to we go w sto sun ku do więk szo ści osób usu nię to rów nież kar ty re je -
stra cyj ne w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu. Wie lu jed -
nak osób z bli żej nie zna nych po wo dów for mal nie nie wy re je stro wa no z czyn ne go za in te re -
so wa nia SB.

Znacz nie wcze śniej, al bo wiem już w paź dzier ni ku 1989 r., znisz czo no ko mi syj nie 619
te czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ ży, 123 spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia oraz
10 spraw obiek to wych. Ca łość pro ce su nisz cze nia do ku men tów Wy dzia łu IV do ko na no
na pod sta wie pro to ko łu nr 64 z 12 paź dzier ni ka 1989 r.31 Uję to w nim ma te ria ły spraw

25 Brak akt oso bo wych w za so bie ar chi wal nym IPN.
26 AIPN Po, 00169/9, Pro to ko ły bra ko wa nia do ku men tów obron nych Wy dzia łu „W” z lat 1963–1989, b.p.
27 AIPN Po, 06/282/21, Za łącz nik do pro to ko łu nr 1 prze ka za nia ma te ria łów re je stro wa nych z Wy dzia łu

IV do Wy dzia łu Stu diów i Ana liz, 28 XII 1989 r., k. 3–6.
28 Ma rian Ma lak (ur. 1939 r.). Od 15 XI 1961 r. wy wia dow ca Sek cji 3 Wy dzia łu „B” KW MO w Po zna niu; od

20 II 1963 r. słu chacz szko ły ofi cer skiej CW MSW w Le gio no wie; od 3 VIII 1963 r. wy wia dow ca Sek cji 1 Wy -
dzia łu „B” KW MO w Po zna niu; od 1 IV 1965 r. ofi cer ope ra cyj ny, od 1 IV 1967 r. in spek tor, a od 1 VIII 1970 r.
star szy in spek tor Wy dzia łu IV KW MO w Po zna niu; od 1 VI 1975 r. kie row nik sek cji Wy dzia łu IV, a od 1 VIII
1977 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Po zna niu; od 1 V 1985 r. na czel nik Wy dzia łu IV WUSW
w Po zna niu; z dniem 31 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 0152/6, Ak ta oso bo we Ma ria na Ma la ka.

29 Wło dzi mierz Saw czak (ur. 1947 r.). Od 16 II 1970 r. in spek tor Wy dzia łu IV KW MO w Po zna niu; od
8 do 26 VI 1970 r. uczest nik kur su dla no wo przy ję tych w CW MSW w Le gio no wie; od 1 VI 1975 r. star szy
in spek tor Wy dzia łu IV KW MO w Po zna niu; od 1 VIII 1980 r. kie row nik sek cji, a od 1 VII 1981 r. za stęp ca
na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Po zna niu; od 1 IX 1983 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Po -
zna niu; od 1 I 1989 r. kie row nik In spek to ra tu II WUSW w Po zna niu; z dniem 31 VII 1990 r. zwol nio ny ze
służ by. AIPN Po, 084/4020, Ak ta oso bo we Wło dzi mie rza Saw cza ka.

30 W od nie sie niu do nisz cze nia do ku men tów wy dzia łów IV wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych
na uwa gę za słu gu je no tat ka opra co wa na w De par ta men cie Stu diów i Ana liz MSW do ty czą ca li kwi da cji te czek
ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza z 25 I 1990 r. War to za cy to wać jej frag ment: „Z uwa gi na fakt, iż zbie ra ne
w ra mach te czek ma te ria ły nie przed sta wia ły war to ści praw nej i hi sto rycz nej oraz by w przy szło ści nie mo gły
być przed mio tem kon flik tów mię dzy pań stwem a Ko ścio łem, ule gły one – zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi – li kwi da cji”. Sze rzej zob. No�tat�ka�opra�co�wa�na�w De�par�ta�men�cie�Stu�diów�i Ana�liz�do�ty�czą�ca�li�kwi�da�cji
te�czek�ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�księ�ży�[w:] Me�to�dy�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�Ko�ścio�ła
i związ�ków�wy�zna�nio�wych�1945–1989, red. A. Dziu rok, War sza wa 2004, s. 599–600.

31 AIPN Po, 00169/70, Pro to kół bra ko wa nia nr 64, 12 X 1989 r., b.p.
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Zniszczona�teczka�kwestionariusza�ewidencyjnego�krypt.�„Ogrodnik�II”�

(zarejestro�wanego�przez�Wydział�VI�KW�MO�w�Poznaniu)�dotyczącego�Józefa�Mazurczaka,
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(zarejestrowanej�przez�Wydział�VI�KW�MO�w�Poznaniu)�dotyczącej�m.in.�Macieja�Musiała

(AIPN�Po,�858/18)
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zakoń czo nych i zło żo nych w ar chi wum Wy dzia łu „C”, a na stęp nie za kwa li fi ko wa nych do
„bra ko wa nia” przez ko mi sję w skła dzie: star szy sierż. Je rzy Brzą ka ła 32, chor. Zbi gniew
Kacz ma re k33 oraz ppor. Alek san der Bu ja kow ski 34. Pro to kół za twier dził na czel nik Wy dzia -
łu „C” ppłk Zdzi sław No wic ki 35 oraz za stęp ca sze fa WUSW ds. SB w Po zna niu płk Ze non
Dryn da 36.

Dla od mia ny ak ta 6 taj nych współ pra cow ni ków Wy dzia łu IV SB zo sta ły prze ka za ne
4 stycz nia 1990 r. do Wy dzia łu Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa. Za cho wa ły
się ma te ria ły za le d wie dwóch z ni ch37.

W przy pad ku nisz cze nia do ku men tów roz wią za ne go Wy dzia łu VI WUSW w Po zna niu
ma my do czy nie nia ze zgo ła od mien ną sy tu acją, cho ciaż i w tym przy pad ku naj lep szym pre -
tek stem do nisz cze nia ma te ria łów by ła li kwi da cja ko mór ki or ga ni za cyj nej. W pro to ko łach
bra ko wa nia akt od no to wy wa no każ dy usu nię ty do ku ment, na to miast nie za cho wa ły się pro -
to ko ły bra ko wa nia te czek spraw ope ra cyj nych i oso bo wych źró deł in for ma cji. W ar chi wum
Od dzia łu IPN w Po zna niu bra ku je rów nież pro to ko łów zdaw czo -o dbio rczych prze ka zy wa -
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32 Brak akt oso bo wych w za so bie ar chi wal nym IPN. 
33 Zbi gniew Kacz ma rek (ur. 1957 r.). Od 16 VIII 1982 r. młod szy in spek tor Wy dzia łu II KW MO w Po -

zna niu; od 1 II 1985 r. re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „C” na wol nym eta cie star sze go in spek to ra Wy -
dzia łu II WUSW w Po zna niu; z dniem 31 VII 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 084/3933, Ak ta oso bo -
we Zbi gnie wa Kacz mar ka.

34 Alek san der Bu ja kow ski (ur. 1957 r.). Od 1 XII 1984 r. in spek tor Wy dzia łu V na wol nym eta cie star sze -
go in spek to ra Wy dzia łu V WUSW w Lesz nie; od 1 VI 1986 r. in spek tor Gru py IV na wol nym eta cie star sze -
go in spek to ra Gru py IV RUSW w Gó rze; od 15 I 1988 r. w dys po zy cji sze fa WUSW w Po zna niu; od
16 I 1988 r. in spek tor Wy dzia łu II WUSW w Po zna niu; od 1 XI 1988 r. in spek tor Wy dzia łu „C” na wol nym
eta cie star sze go in spek to ra Wy dzia łu III-1 WUSW w Po zna niu. AIPN Po, 786/5, Ak ta oso bo we Alek san dra
Bu ja kow skie go.

35 Zdzi sław No wic ki (ur. 1944 r.). Od 1 IX 1967 r. in spek tor, a od 1 XII 1970 r. star szy in spek tor Wy dzia łu
III KW MO w Po zna niu; od 16 XI 1970 r. kie row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu; od 1 II 1972 r.
prze nie sio ny do dys po zy cji De par ta men tu Kadr MSW; od 1 III 1972 r. star szy ofi cer De par ta men tu I MSW; od
15 V 1972 r. star szy ofi cer na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW; od 1 VI 1972 r. w dys po zy cji ko men dan ta wo -
je wódz kie go MO w Po zna niu; od 16 VIII 1972 r. kie row nik gru py Wy dzia łu III, a od 1 VI 1975 r. kie row nik sek -
cji Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu; od 1 XII 1975 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów, a od 1 I 1982 r.
na czel nik Wy dzia łu Pasz por tów KW MO w Po zna niu; od 15 IX 1987 r. na czel nik Wy dzia łu „C” WUSW w Po -
zna niu; z dniem 31 VII 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Po, 619/1, Ak ta oso bo we Zdzi sła wa No wic kie go.

36 Ze non Dryn da (ur. 1927 r.). Od 1 IV 1953 r. star szy re fe rent Sek cji 4a, a od 1 XI 1953 r. star szy re fe rent
Sek cji V Wy dzia łu V WUBP w Po zna niu; od 15 VII 1954 r. star szy re fe rent Sek cji 7 Wy dzia łu III WUBP
w Po zna niu; od 1 IV 1955 r. kie row nik Sek cji 6 Wy dzia łu III WUdsBP w Po zna niu; od 1 IV 1956 r. star szy
ofi cer Sek cji 6 Wy dzia łu III, a od 1 IX 1956 r. słu chacz dwu let niej Szko ły Ak ty wu Kie row ni cze go KdsBP
w War sza wie; od 16 XII 1956 r. w dys po zy cji kie row ni ka WUdsBP w Po zna niu, a od 27 XII 1956 r. star szy
ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu; od 1 II 1959 r. kie row nik gru py Wy dzia łu III KW MO
w Po zna niu; od 1 X 1962 r. in spek tor Sa mo dziel nej Gru py Spe cjal nej KW MO w Po zna niu; od 1 XII 1963 r.
in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KW MO w Po zna niu; od 1 IV 1967 r. za stęp ca na czel ni ka, a od 16
VI 1968 r. na czel nik Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu; od 1 XI 1970 r. na czel nik Wy dzia łu III De par ta men -
tu II MSW w War sza wie, skąd wie lo krot nie de le go wa ny służ bo wo do NRD; od 1 VI 1975 r. za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Byd gosz czy; od 20 VII 1981 r. za stęp ca dy rek to ra na eta cie 013/2 De par -
ta men tu I MSW; 13 I 1988 r. od wo ła ny i prze nie sio ny do dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MSW; od
14 I 1988 r. I za stęp ca sze fa WUSW ds. SB w Po zna niu; z dniem 31 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN
Po, 084/3802/CD, Ak ta oso bo we Ze no na Dryn dy.

37 AIPN Po, 06/282/21, Za łącz nik do pro to ko łu nr 2 prze ka za nia ma te ria łów re je stro wa nych z Wy dzia łu IV
do Wy dzia łu Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa WUSW w Po zna niu, 4 I 1990 r., k. 7. Za cho wa ny ma -
te riał ak to wy współ pra cow ni ków Wy dzia łu IV WUSW w Po zna niu, któ rzy znaj do wa li się w czyn nej re je stra cji
agen tu ral nej w 1990 r., sta no wią: AIPN Po, 007/595, Tecz ki per so nal na i pra cy taj ne go współ pra cow ni ka ps.
„Her bert” (2 to my); AIPN Po, 007/836, Tecz ki per so nal na i pra cy taj ne go współ pra cow ni ka ps. „Emil” (2 to my).



nia ma te ria łów do ar chi wum Wy dzia łu „C” w mo men cie roz wią za nia jed nost ki. Na przy -
kład pro to ko łem bra ko wa nia nr 2/89 z 24 li sto pa da 1989 r. (na mo cy de cy zji i za rzą dze nia
sze fa WUSW w Po zna niu) znisz czo no ak ta z lat 1985–1989 za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii
„B”38. War to w tym miej scu wspo mnieć, że wśród usu nię tych akt zna la zły się do ku men ty
nie do prze ce nie nia dla hi sto ry ków, sta no wią ce do sko na ły ma te riał wyj ścio wy do ba dań
me tod dzia ła nia SB w wo je wódz twie po znań skim wo bec spo łe czeń stwa, np.: 

– De cy zja nr 021/86 sze fa WUSW w Po zna niu z 24 czerw ca 1986 r. w spra wie wpro wa -
dze nia sta nu pod wyż szo nej go to wo ści pod czas ob cho dów 30-l ecia Czerw ca ’56;

– De cy zja nr 09/85 sze fa WUSW w Po zna niu z 28 sierp nia 1985 r. w spra wie wpro wa -
dze nia sta nu pod wyż szo nej go to wo ści w dniu 31 sierp nia 1985 r.;

– De cy zja nr 018/85 sze fa WUSW w Po zna niu z 23 paź dzier ni ka 1985 r. w spra wie po -
wo ła nia gru py ope ra cyj no -śle dczej dla zwal cza nia struk tur pod ziem nych;

– De cy zja nr 021/86 sze fa WUSW w Po zna niu z 1 czerw ca 1989 r. w spra wie wpro wa -
dze nia sta nu pod wyż szo nej go to wo ści w dniach 3–5 czerw ca 1989 r.

Osob nym za gad nie niem jest nisz cze nie akt spraw na po zio mie ar chi wum Wy dzia łu „C”
w 1989 r. Wszel ki mi spo so ba mi sta ra no się te mu pro ce so wi nadać po zo ry le gal no ści. Po -
wo ły wa no wów czas ko mi sje do oce ny przy dat no ści zar chi wi zo wa nych do ku men tów. 

Naj lep szym przy kła dem te go pro ce su jest pro to kół bra ko wa nia nr 66 z 19 grud nia
1989 r.39 Ko mi sja w skła dzie: kpt. Hen ryk Ka wec ki, plut. Ja cek Wiel go sz40, star szy chor.
An drzej Brzó ska 41 w dniach 18–19 grud nia 1989 r. za kwa li fi ko wa ła do znisz cze nia mi kro -
fil my 551 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia. Wśród nich by ły ko pie do ku men tów, w tym
rów nież tecz ki ewi den cji ope ra cyj nej na bi sku pów z te re nu Wiel ko pol ski. Ma te riał do ty czył
m.in. dwóch roz pra co wań za ło żo nych i pro wa dzo nych przez Wy dział IV KW MO w Po zna -
niu na ar cy bi sku pa An to nie go Ba ra nia ka 42, wcze śniej wię zio ne go i re pre sjo no wa ne go.
Łącz nie by ło to po nad 2300 kla tek. Znisz czo no tak że mi kro film spra wy pro wa dzo nej na
bisku pa Ta de usza Et te ra – 960 kla tek, bi sku pa Lu cja na Ber nac kie go – 1084 klat ki. Usu nię -
to zarazem ma te ria ły do ty czą ce zna ne go pi sa rza – Ro ma na Brand sta et te ra – 148 kla tek
mikro fil mów. 

Pod czas oma wia nia kwe stii nisz cze nia ko pii ar chi wa liów na le ży pa mię tać o tym, że mi -
kro fil my by ły wy ko ny wa ne z ma te ria łów ope ra cyj nych zło żo nych w ar chi wum, któ rym
nada no ka te go rię ar chi wal ną „A”. W pro to ko le bra ko wa nia ma te ria łów zmi kro fil mo wa nych
na pi sa no, że po sia da ją ka te go rię „Bc”. Jed no cze śnie w związ ku z nisz cze niem do ku men ta cji
ja ko pod sta wę praw ną swo ich dzia łań po da wa no § 17 pkt 1 Za rzą dze nia nr 049 MSW z 8 lip -
ca 1985 r., któ ry sta no wił, że „w wy ni ku uza sad nio nej ko niecz no ści kie row nik jed nost ki or -
ga ni za cyj nej mo że prze kwa li fi ko wać ma te ria ły ka te go rii «B» na ka te go rię «A» lub zmie nić
okres prze cho wy wa nia, po uprzed nim po ro zu mie niu się z wła ści wym ar chi wum”. Na le ży
przez to ro zu mieć, że funk cjo na riu sze SB, do ko nu jąc prze kwa li fi ko wa nia do ku men ta cji
z ka te go rii „A” na „Bc”, za pod sta wę swo ich dzia łań uzna li zda nie dru gie z cy to wa ne go
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38 AIPN Po, 00169/110, Pro to kół bra ko wa nia akt Wy dzia łu VI nr 2/89, 24 XI 1989 r., k. 23–31.
39 AIPN Po, 00169/72, Pro to kół bra ko wa nia nr 66, 19 XII 1989 r., b.p.
40 Brak akt oso bo wych w za so bie ar chi wal nym IPN. 
41 An drzej Brzó ska (ur. 1956 r.). Od 1977 r. funk cjo na riusz MO; od 15 XII 1980 r. mi li cjant, do wód ca dru -

ży ny plu to nu pa tro lo we go Ko mi sa ria tu III MO; od 1 I 1982 r. dziel ni co wy Re fe ra tu Dziel ni co wych Ko mi sa -
ria tu III MO; od 31 V 1982 r. młod szy in spek tor, a od 16 VII 1982 r. in spek tor Wy dzia łu V KW MO w Po zna -
niu; od 1 XI 1989 r. in spek tor Wy dzia łu Ochro ny Go spo dar ki WUSW w Po zna niu; od 16 I 1990 r.
w dys po zy cji sze fa WUSW w Po zna niu z za cho wa niem upo sa że nia; z dniem 31 VII 1990 r. zwol nio ny ze służ -
by. AIPN Po, 619/96, Ak ta oso bo we An drze ja Brzó ski.

42 Por. M. Ję dra szew ski, Tecz�ki�na�Ba�ra�nia�ka, t. I: Świa�dek; t. II: Ka�len�da�rium�dzia�łań�SB, Po znań 2009.



prze pi su: „mo że […] zmie nić okres prze cho wy wa nia”. Osta tecz nie 29 grud nia 1989 r. mi -
kro fil my do ty czą ce spraw ope ra cyj nych, na któ re skła da ły się 802 jac ke ty, 635 dia zo, co da -
wa ło w su mie 31 068 kla tek mi kro fil mów, zo sta ły spa lo ne w ko tłow ni WUSW w Po zna niu.

Spo śród akt spraw za koń czo nych naj wię cej ma te ria łów znisz czo no w po ło wie grud nia
1989 r. Ko mi sja po wo ła na do oce ny przy dat no ści do ku men ta cji w skła dzie: kpt. Hen ryk
Kawec ki, star szy chor. Zbi gniew Kacz ma rek oraz sierż. sztab. Je rzy Brzą ka ła pro to ko łem
nr 68 z 14 grud nia 1989 r. za kwa li fi ko wa ła do bra ko wa nia zło żo ne uprzed nio do ar chi wum
ma te ria ły do ty czą ce oso bo wych źró deł in for ma cji 43.

Do bra ko wa nia wytypowano do ku men ta cję ak to wą oraz mi kro fil my, ar gu men tu jąc ten
fakt bra kiem ich przy dat no ści do dal szej pra cy ope ra cyj nej. Po wo ła no się przy tym na prze -
pi sy MSW do ty czą ce zmia ny okre su prze cho wy wa nia ma te ria łów w ar chi wum – ca łość za -
kwa li fi ko wa no ja ko ma te riał „Bc”. Jed nak że w pro to ko łach nie za pi sa no da nych osób, któ -
rych te ma te ria ły do ty czy ły, co by ło do koń ca lat osiem dzie sią tych XX w. nor mal ną
prak ty ką. Po nad to w ru bry ce „ilość kart” wpi sy wa no in for ma cje o licz bie nisz czo nych to -
mów. W nie któ rych przy pad kach zo sta ła po da na cy fra „1”, co mo gło ozna czać, że ak ta do -
ty czy ły kan dy da ta na współ pra cow ni ka, w in nych natomiast za zna czo no, że bra ko wa niu
pod da no tecz ki per so nal ną i pra cy. War to w tym miej scu pod kre ślić, że pro to kół bra ko wa -
nia ma ją cy 106 stron za koń czo no na po zy cji 4049. Jed nak że wcze śniej po wpi sa niu na pro -
to ko le 4045 sy gna tur akt i mi kro fil mów te czek per so nal nych, pra cy oraz kan dy da tów na
współ pra cow ni ków, zre zy gno wa no z dal sze go zamieszczania po szcze gól nych j.a. oso bo -
wych źró deł in for ma cji oraz te czek osób z nie uda nych wer bun ków. Pod po zy cją 4046
wpisa no, że bra ko wa niu pod da no ak ta „od 33191/I do 39387/I”, czy li pra wie 6200 spraw
do ty czą cych współ pra cow ni ków i kan dy da tów na współ pra cow ni ków SB z te re nu Wiel ko -
pol ski. Pod po zy cją 4048 za kwa li fi ko wa no do bra ko wa nia 13 to mów dzien ni ków ar chi wal -
nych akt oso bo wych źró deł in for ma cji, na to miast pod po zy cją 4049 – 2 to my dzien ni ków
mi kro fil mów do ty czą cych spraw taj nych współ pra cow ni ków WUSW w Po zna niu. Tecz ki
ak to we zmie lo no w pod po znań skiej Fa bry ce Pa pie ru w Czer wo na ku, na to miast mi kro fil my
pa lo no, jak już wspo mnia no, w ko tłow ni WUSW w Po zna niu.

Opi sa ny po wy żej stan fak tycz ny w za kre sie nisz cze nia nie tyl ko ma te ria łów oso bo wych
źró deł in for ma cji, ale rów nież pod sta wo wych urzą dzeń ewi den cyj nych, któ ry mi by ły in -
wen ta rze ar chi wal ne se rii I, skut ku je czę sto bra kiem moż li wo ści iden ty fi ka cji agen tu ry, któ -
ra w tecz kach osób in wi gi lo wa nych po ja wia się (wy łącz nie pod pseu do ni mem) w kon tek -
ście udzie la nia „bez pie ce” in for ma cji.

Ostat nim for mal nym pro to ko łem bra ko wa nia Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu od no -
szą cym się do do ku men ta cji znaj du ją cej się w ar chi wum był pro to kół bra ko wa nia ma te ria -
łów ope ra cyj nych osób in wi gi lo wa nych (II) oraz tecz ek spraw obiek to wych. Ca łość zo sta -
ła za kwa li fi ko wa na po now nie przez ze spół: Ka wec ki, Kacz ma rek i Brzó ska. Łącz nie by ło
to 197 te czek spraw ope ra cyj nych (za rów no ak to wych, jak i ich mi kro fil mów) oraz 25
spraw obiek to wych44.

Za cho wa na do ku men ta cja po zwa la stwier dzić, że ostat nie 3 po zy cje na pro to ko le zo sta -
ły do pi sa ne w bli żej nie okre ślo nym cza sie. Naj dziw niej szy jest za pis o ilo ści wy bra ko wa -
nych te czek, gdzie po da na jest licz ba 221. Jak by nie pa trzeć, w ża den spo sób nie wy cho dzi
ta ka su ma, tym bardziej kiedy do da my, że nie któ re po zy cje by ły kil ku to mo we. Sam pro ces
nisz cze nia do ku men ta cji pa pie ro wej, jak wy ni ka z pro to ko łu, od by wał się w Czer wo na ku,
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43 AIPN Po, 00169/74, Pro to kół bra ko wa nia nr 68, 14 XII 1989 r., b.p.
44 AIPN Po, 00169/75, Pro to kół bra ko wa nia nr 69, 28 XII 1989 r., b.p.



a mi kro fi sze pa lo no w ko tłow ni WUSW. Po dob nie jak we wcze śniej szym przy pad ku nie do -
ko na no fi zycz ne go znisz cze nia ca ło ści ma te ria łów – czę ścio wo za cho wa ła się m.in. okład -
ka SOR „Har cerz”45. W tym przy pad ku wy jąt ko wo do kład nie wy czysz czo no rów nież kar -
ty re je stra cyj ne spra wy, gdyż bra ku je ich rów nież w kar to te ce MSW w War sza wie.

Nie zwy kle in te re su ją ce w za kre sie oma wia nej pro ble ma ty ki są do ku men ty ob ra zu ją ce
kwe stie za cho wa nia do ku men tów w ar chi wum po znań skie go Wy dzia łu „C” we dług sta nu
na 31 grud nia 1989 r. Da ne sta ty stycz ne opra co wa ne przez na czel ni ka wy dzia łu ppłk. Zdzi -
sła wa No wic kie go zo sta ły prze sła ne do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w War sza -
wie pi smem z 3 stycz nia 1990 r.46 We dług Ta be li sta ty stycz nej o sta nie i ru chu akt ar chi wal -
nych Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji za okres od 1 stycz nia 1989 r. do 31 grud nia
1989 r., sta no wią cej za łącz nik do wy żej cy to wa ne go pi sma, w ar chi wum znaj do wa ło się
6352 j.a. te czek per so nal nych i pra cy TW (tj. 68, 5 mb); 3386 j.a. LK i KTW, co sta no wi ło
17,3 mb; 6828 j.a. spraw ope ra cyj nych (tj. 135,3 mb); 7385 j.a. akt kon tro l no -śle dczych
(tj. ok. 62 mb); 741 j.a. spraw obiek to wo -z aga dni eni owych (tj. ok. 50 mb); 3666 j.a. akt oso -
bo wych funk cjo na riu szy SB (tj. 53 mb); 10 237 j.a. akt ad mi ni stra cyj nych (tj. 72,6 mb)47.
Stan fak tycz ny za cho wa nych ma te ria łów ar chi wal nych po zwa la na stwier dze nie, że w mo -
men cie opra co wy wa nia oma wia ne go do ku men tu praw do po dob nie do ko na no ma ni pu la cji
da ny mi sta ty stycz ny mi, bo wiem część wy mie nio nych w do ku men cie akt była już znisz czo -
na lub przy go to wa na do znisz cze nia.

Ostat nie pro to ko ły bra ko wa nia i nisz cze nia akt da to wa ne są na 29, 30 i 31 stycz nia 1990 r.48

Już po bież na kry ty ka ze wnętrz na tych do ku men tów bu dzi uza sad nio ne za strze że nia. Sam
spo sób przy go to wa nia nie któ rych pro to ko łów stwa rzał moż li wość do ko na nia roz ma itych
ma ni pu la cji. Wy ko na nie od bie ga ło od stan dar dów przy ję tych w re sor cie spraw we wnętrz -
nych. Bra ko wa ło pod su mo wa nia za wie ra ją ce go liczbę po zy cji na spi sie, a tak że pod pi sów
na koń cu pro to ko łu. Umoż li wia ło to do pi sy wa nie ko lej nych po zy cji na pro to ko le 49.

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że w ar chi wum Od dzia łu IPN w Po zna niu znaj du je
się 838 te czek oraz 998 sztuk mi kro fil mów oso bo wych źró deł in for ma cji i kan dy da tów na
współ pra cow ni ków. Po nad to za cho wa ły się 2403 jed nost ki oraz 3372 sztu ki mi kro fil mów
spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia zar chi wi zo wa nych w WUSW w Po zna niu 50. 

Naj więk sze spu sto sze nia do ty czą do ku men tów pio nu in wi gi la cji Ko ścio ła i związ ków
wy zna nio wych. Przetrwały za le d wie dwie spra wy współ pra cow ni ków Wy dzia łu IV, jed nak -
że naj istot niej sze do ku men ty z nich usu nię to 51. W ar chi wum Od dzia łu IPN w Po zna niu nie
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45 Por. fo to gra fię okład ki tecz ki SOR „Har cerz” do ty czą cej m.in. Ma cie ja Mu sia ła, za ło żo nej w 1982 r.
przez Wy dział VI KW MO w Po zna niu.

46 AIPN, 0546/38, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w War sza wie, 3 I 1990 r., b.p.
47 Ibi�dem, Ta be la sta ty stycz na o sta nie i ru chu akt ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji za

okres od 1 I 1989 r. do 31 XII 1989 r., b.p. Ana li zu jąc wska za ne w ta be li da ne, moż na mieć wąt pli wo ści co do
ich wia ry god no ści, szcze gól nie je śli idzie o me traż, któ ry wy da je się być w nie któ rych przy pad kach za wy żo ny.

48 Do ty czy to mię dzy in ny mi nisz cze nia do ku men tów Wy dzia łu Ochro ny Go spo dar ki WUSW w Po zna -
niu. W dwóch przy pad kach pro to ko ły bra ko wa nia da to wa ne są na paź dzier nik 1989 r., na to miast zgod nie z za -
cho wa ną do ku men ta cją fak tycz ne go znisz cze nia do ku men tów do ko na no 31 I 1990 r., a pod pis na czel ni ka wy -
dzia łu, któ ry po wi nien udzie lać zgo dy na przeprowadzenie bra ko wa nia, po cho dzi z 3 II 1990 r. Por. AIPN Po,
06/275/2, Pro to kół bra ko wa nia akt z 16 X 1989 r., k. 99–101; ibi�dem, Pro to kół bra ko wa nia akt z 21 X 1989 r.,
k. 97–98. 

49 Por. AIPN Po, 06/275/1, Pro to ko ły bra ko wa nia akt, k. 116 i nn.; AIPN Po, 06/275/2, Pro to ko ły bra ko -
wa nia akt, k. 106 i nn.

50 Sze rzej zob. In�for�ma�tor�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�(stan�na�dzień�31�XII�2008 r.),
red. J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, War sza wa 2009.

51 Por. przy pis nr 37.
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ma żad nej tecz ki ewi den cji ope ra cyj nej na bi sku pa. Spo śród TEOP do tej po ry od na le zio no
dwie spra wy w po sta ci mi kro fi szy 52. Praw do po dob nie ocalały one przy pad ko wo, al bo wiem
funk cjo na riu sze SB, ma jąc du żo cza su na do ko na nie znisz cze nia wy two rzo nej i zgro ma dzo -
nej do ku men ta cji, m.in. po przez wy ję cie z ar chi wum ma te ria łów spraw za koń czo nych, po
pro stu prze oczy li te dwie mi kro fi sze Wy dzia łu IV WUSW, a znisz czy li tyl ko do ku men ta cję
ak to wą. Za cho wa ło się za le d wie kil ka spraw TEOK i to głów nie w sto sun ku do osób, któ re
opu ści ły stan ka płań ski. Ich spra wy zło żo no w ar chi wum Wy dzia łu „C” ja ko spra wy ope ra -
cyj nych spraw dzeń i na le ży przy pusz czać, że dla te go nie zo sta ły znisz czo ne 53. 

Na pod sta wie do ku men tów Fa bry ki Pa pie ru w Czer wo na ku moż na stwier dzić, że w dniach
1 grud nia 1989 r., 24 i praw do po dob nie 26 stycz nia 1990 r. prze ka za no na prze miał 1530 kg
wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez WUSW w Po zna niu do ku men tów54.

We dług do nie sień po znań skiej pra sy sześć osób wy mie nio nych w ni niej szym ar ty ku le,
któ re bra ły ak tyw ny udział w pra cach nad bra ko wa niem i nisz cze niem do ku men tów SB
w la tach 1989–1990, zo sta ło po zy tyw nie za opi nio wa nych przez ko mi sje we ry fi ka cyj ne
w 1990 r. ja ko na da ją ce się do pra cy w struk tu rach po li cyj nych nie pod le głej Pol ski: Je rzy
Brzą ka ła, An drzej Brzó ska, Alek san der Bu ja kow ski, Hen ryk Ka wec ki, Jo lan ta Kru kow ska,
Ja cek Wiel go sz55. 

Pro ble ma ty ka nisz cze nia do ku men tów wy two rzo nych w to ku dzia łal no ści wiel ko pol -
skich or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa nie by ła jak do tąd po ru sza na w na uko wej dys pu cie.
Pre zen to wa ny tekst jest pierw szą pró bą usys te ma ty zo wa nia wie dzy hi sto ry ków na te mat
ska li znisz czeń ma te ria łów WUSW w Po zna niu. Pod ję cie ba dań do ty czą cych likwidacji ar -
chi wa liów przez funk cjo na riu szy SB w la tach 1989–1990 wią że się z wie lo ma pro ble ma mi.
Bra ku je przede wszyst kim wia ry god nych ma te ria łów źró dło wych sta no wią cych pod sta wę
do ana liz hi sto rycz nych. Za cho wa ły się co praw da pro to ko ły bra ko wa nia akt, za pi sy w dzien -
ni kach re je stra cyj nych i ar chi wal nych oraz w kar tach kar to tecz nych. Bio rąc jed nak pod
uwa gę prak ty kę sto so wa ną przez SB, po le ga ją cą na fał szo wa niu do ku men ta cji zwią za nej
z nisz cze niem akt, te go ty pu źró dła mu szą być bar dzo skru pu lat nie we ry fi ko wa ne. Ko niecz -
nym jest kon fron to wa nie da nych znaj du ją cych się w pro to ko łach bra ko wa nia z za cho wa ny -
mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi za równo w po sta ci akt, mi kro fil mów, jak i o cha rak te rze ewi -
den cyj nym. Mi mo oczy wi stych trud ności w usta le niu wia ry god nych da nych do ty czą cych
nisz cze nia akt przez po znań ską SB badania w tej dziedzinie bę dą bez wąt pie nia kon ty nu -
owa ne. Za jej pierw szy etap moż na uznać do tych cza so we wy ni ki prac w Od dzia le IPN
w Po zna niu w za kre sie re kon struk cji podar tych do ku men tów, któ re zo sta ły prze ka za ne
przez De le ga tu rę Urzę du Ochro ny Pań stwa w Po zna niu.

52 Na pod sta wie ba dań źró dło wych E. Woj cie szyk i K. Kaź mier cza ka usta lo no, że w Od dzia le IPN
w Pozna niu znaj du ją się tecz ki: AIPN Po, 0187/101, TEOP pw. Naj święt szej Ma ryi Pan ny Wnie bo wzię tej
w Gie czu; AIPN Po, 0186/289, TEOP pw. Naj święt szej Ma ryi Pan ny Mat ki Ko ścio ła Po znań -Świe rcz ewo.

53 Do tej po ry od na le zio no tyl ko jed ną spra wę, któ ra zo sta ła zar chi wi zo wa na ja ko TEOK, i to wy łącz nie
w po sta ci mi kro fi szy – AIPN Po, 0187/415, Tecz ka ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza. 

54 AIPN Po, 721/1/CD, Do sta wy ma ku la tu ry taj nej przez KW PZPR oraz urzę dy dziel ni co we i wo je wódz -
kie od dnia 2 XI 1989 do 7 V 1991 r., 7 V 1991 r., k. 240–242.

55 K. Kaź mier czak, Funk�cjo�na�riu�sze�SB, „Głos Wiel ko pol ski”, 10–11 III 2007, s. 24–25.




