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e Jednym z zadań aparatu bezpieczeństwa było zdobywa-

nie informacji o osobach i zdarzeniach. Wykorzystywano 
do tego osobowe źródła informacji, czyli agenturę.

współpracownika (np. w jego teczce 
pracy). W przypadku doniesień spisa-
nych odręcznie przez osobowe źródło 
informacji dołączano do nich zazwy-
czaj kopie napisane na maszynie przez 
funkcjonariusza prowadzącego. W ich 
lewym górnym rogu podawano źród-
ło informacji (pseudonim agenta), na-
zwisko przyjmującego ją funkcjona-
riusza i miejsce spotkania. Tam też lub 
w górnym prawym rogu umieszczano 
datę, a czasem nawet godzinę odbyte-
go spotkania. Oprócz danych uzyska-
nych od osobowego źródła informacji 
lub przez nie spisanych na doniesie-
niu znajdowały się informacje od funk-
cjonariusza. Składały się na nie ocena 
agenta (m.in. jego zachowanie w trak-
cie rozmowy, stopień gotowości do in-
formowania bezpieki, a przede wszyst-
kim wywiązania się ze zleconych przez 
nią zadań), dane o kolejnych przy-
dzielonych agentowi zadaniach, oce-
na doniesienia oraz spis przedsięwzięć 
planowanych w wyniku uzyskanych 
danych. W razie potrzeby – również 
informacja o przekazanym osobowemu 
źródłu informacji wynagrodzeniu lub 
środkach na wydatki związane z reali-
zacją zleconych mu zadań.

Warto wspomnieć, że doniesienia 
pisane przez agenta na samego siebie 
w trzeciej osobie, niekiedy nawet po-
święcone mu w całości, nie należą do 
rzadkości. Pozornie więc wydaje się, 
że taka osoba nie była tajnym współ-
pracownikiem, lecz wręcz przeciw-
nie – ofi arą donosów. Z drugiej strony 
w niejednym przypadku w tych do-
niesieniach nie pojawia się w ogóle 
nazwisko osobowego źródła informa-
cji. Niekiedy ten brak paradoksalnie 
pozwalał ofi arom donosów na iden-
tyfi kację danego tajnego współpra-
cownika. Tak było choćby w sprawie 
Lesława Maleszki, współpracowni-
ka Komitetu Obrony Robotników 

i współzałożyciela Studenckiego Ko-
mitetu Solidarności w Krakowie, a za-
razem cennego agenta SB.

Na str. 12–13 zamieszczono do-
niesienie „Stefana”, przyjęte przez 
Romana Wieczorka, funkcjonariu-
sza Wydziału II (czyli kontrwywia-
du) Komendy Milicji Obywatelskiej 
m.st. Warszawy. Zostało spisane przez 
funkcjonariusza na podstawie wypo-
wiedzi jego agenta, zapewne już po 
zakończeniu spotkania z nim. Owym 
„Stefanem” był znany wówczas dzien-
nikarz sportowy Stefan Rzeszot, wie-
loletni współpracownik aparatu bez-
pieczeństwa. Został zwerbowany do 
współpracy przez Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Kra-
kowie pod koniec 1945 roku w cha-
rakterze informatora o pseudonimie 
„Czarny”. Miało się to rzekomo od-
być „na zasadzie dobrowolności”. 
To standardowa formułka. Niewy-
kluczone, że w tym przypadku nie 
odpowiadała prawdzie – informacje 
uzyskane od niego przez UB urywa-
ją się w roku 1946, kolejne pochodzą 
już z 1950 roku. Cztery lata później, 
w 1954 roku, Rzeszot został – żeby 
użyć resortowego żargonu – „wyelimi-
nowany z sieci agenturalnej” z powo-
du przynależności do Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej oraz z racji 
zajmowania stanowiska redaktora na-
czelnego „Sportowca”. Nie oznacza-
ło to jednak bynajmniej zakończenia 
jego współpracy z aparatem bezpie-
czeństwa – w latach 1954–1956 utrzy-
mywano z nim „luźny kontakt jako 
kontaktem poufnym”, najprawdopo-
dobniej jednak bez formalnej rejestra-
cji w tym charakterze. W tym czasie 
miał być wykorzystywany przy okazji 
swych licznych wyjazdów zagranicz-
nych i składać „sprawozdania z za-
chowania się poszczególnych człon-
ków ekip sportowych”. Na początku 
1960 roku przeprowadzono z nim roz-
mowę, aby pozyskać go do współpracy 
w charakterze kontaktu poufnego. Pró-
ba zakończyła się powodzeniem i od 
tej pory rozpoczął regularną współpra-
cę z SB, tym razem jako „Stefan”.

Do 1955 roku 
wymagano, 
aby doniesie-
nia (donosy) 

miały formę pisemną. 
Później ten wymóg znie-
siono. Wprowadzono za-
sadę, że mogą być spo-
rządzane przez osobowe 
źródło informacji własno-
ręcznie podczas spotkania 
z funkcjonariuszem, przez 
funkcjonariusza w trakcie 
spotkania (tzw. dyktat) 
lub już po jego zakończe-
niu. W 1960 roku przyję-
to, że „notatki spisane ze 
słów tajnego współpra-
cownika […] stanowią 
odpowiednik doniesień”. 
W kolejnych latach pozo-
stawiono esbekom dowol-
ność w dokumentowaniu 
informacji uzyskanych od 
agentury, zalecając jed-
nocześnie, aby w miarę 
możliwości pozyskiwać 
je w formie pisemnej. 
W zależności od kategorii 
osobowego źródła infor-
macji uzyskane od niego 
dane były przechowywa-
ne w różnych miejscach. 
I tak np. w przypadku 
kontaktu poufnego w la-
tach 1945–1955 były to 
zazwyczaj teczka sprawy, 
do której został pozyska-

ny, oraz teczki spraw, których doty-
czyło doniesienie (w odpisach), z kolei 
w okresie 1955–1970 – teczka sprawy, 
na której potrzeby został zwerbowany, 
oraz teczka kontaktu poufnego (o ile 
takowa istniała).

Donosy i notatki ze spotkań z agen-
tem powinny być ułożone chrono-
logicznie w teczce danego tajnego 
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 Telewizja Polska była „operacyjnie 
ochraniana” przez SB, 
 w ramach sprawy obiektowej 
 prowadzonej „na” Komitet 
 ds. Radia i Telewizji, 
 w którego skład 
 (na szczeblu centralnym) wchodziła 

 Dziennik popołudniowy 
 ukazujący się w latach 1946–1999 

 Określenie wieloznaczne, 
 w tym przypadku chodzi 
 o tajnego współpracownika 

 Stefan Rzeszot (1923–1987), od lat czterdziestych 
 do siedemdziesiątych współpracownik aparatu bezpieczeństwa 
 (w latach 1945–1954 o pseudonimie „Czarny”, a od 1960 roku – „Stefan”), 
 w tym czasie był traktowany przez Urząd Bezpieczeństwa/Służbę Bezpieczeństwa 
 jako tzw. kontakt poufny (kp) 

 Roman Wieczorek 
 (ur. 1935) – w latach 
 1954–1985 funkcjonariusz 
 aparatu bezpieczeństwa, 
 od 1961 do 1964 roku 
 starszy ofi cer operacyjny 
 Grupy VII Wydziału II 
 Komendy MO m.st. Warszawy 

 Lokal kontaktowy 
 „Brzoza” 

 Jerzy Budny (1930–1993) 
 – dziennikarz sportowy, 
 od 1957 roku zatrudniony 
 w Redakcji Sportowej Telewizji Polskiej 

 Konrad Gruda (1915–2012) 
 – od 1953 roku dziennikarz, 
 a w latach 1954–1957 
 kierownik  Redakcji Sportowej 
 Polskiego Radia, 
 pomysłodawca „Kroniki Sportowej” 
 w Programie I PR, w 1969 roku 
 wyemigrował do 
 Republiki Federalnej Niemiec 

 Andrzej Nowaliński (1934–1980) – 
 do 1962 roku dziennikarz 
 „Expressu Wieczornego”, a później 
 redaktor „Dziennika Telewizyjnego” 
 oraz korespondent TVP i PR 
 w Londynie i Nowym Jorku 

 „Dziennik Telewizyjny” – główny program 
 informacyjny TVP, nadawany w latach 
 1958–1989 

 Chodzi o trzeci mecz 
 lekkoatletyczny 
 Polska–USA 
 w Chicago w dniach 
 30 czerwca – 1 lipca 
 1962 roku 
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 Komitet Centralny 
 Polskiej Zjednoczonej 
 Partii Robotniczej 

 Jedna z podstawowych metod 
 pracy operacyjnej SB, 
 mogły mieć różny charakter: 
 poznawczy, profi laktyczny, 
 manipulacyjny, werbunkowy, 
 instruktażowy, 
 śledczy 

 Na szczeblu Komendy 
 Wojewódzkiej MO jednostka 
 odpowiedzialna w tym czasie 
 za kontrolę międzynarodowego 
 ruchu osobowego (monitorująca 
 przybyszów z Zachodu oraz 
 Polaków wyjeżdżających 
 za granicę), zajmowała się także 
 obozami uchodźców oraz 
 przypadkami odmowy powrotu do PRL 

Dokumentacja dotycząca jego 
współpracy z bezpieką (Urzędem Bez-
pieczeństwa, a później Służbą Bezpie-
czeństwa) jest dość pokaźna – liczy 
dwa tomy, blisko trzysta kart. Zacho-
wało się m.in. jego własnoręczne zo-
bowiązanie do współpracy, w którym 
pisał: „Zobowiązuję się szczerze i do-
kładnie donosić o działalności wro-
gich organizacji i ludzi”. W aktach 
są oczywiście jego liczne doniesienia 
(zarówno pisane odręcznie przez nie-
go samego, jak i spisane na podsta-
wie jego słów przez funkcjonariuszy), 
jego charakterystyki jako osobowe-
go źródła informacji, dokumenty do-
tyczące jego wynagradzania czy też 
refundowania mu kosztów ponoszo-
nych w związku ze współpracą – naj-
ciekawszy z nich dotyczy biletów na 
koncert legendarnych Rolling Stone-
sów w Polsce w kwietniu 1967 roku.

Stefan Rzeszot informował funkcjo-
nariuszy UB/SB zarówno o wydarze-
niach w kraju, jak i za granicą. Przeka-
zywał dane (niekiedy cenne, stające się 
podstawą do dalszych działań) nie tyl-
ko o rodakach, lecz także obcokrajow-
cach. Były to głównie osoby ze środo-
wisk, w których się obracał, zwłaszcza 
dziennikarskiego, ale też sportowego, 
a wcześniej (w latach czterdziestych) 
– akademickiego. W raporcie z lutego 
1977 roku stwierdzano: „Był wyko-
rzystywany do operacyjnego rozpo-
znania i kontroli osób związanych ze 
środowiskiem sportowym – utrzymu-
jących kontakty prywatno-służbowe 
z k[rajami] k[apitalistycznymi]. Po-
nadto do rozpoznania cudzoziemców 
przebywających czasowo w PRL”. 
Wnioskując wówczas o złożenie do ar-
chiwum materiałów kontaktu poufne-
go „Stefan”, krok ten uzasadniano jego 
„znikomymi możliwościami” uzy-
skiwania danych istotnych z „kontr-
wywiadowczego punktu widzenia”. 
Rzeczywiście – jak wynika z zachowa-
nych materiałów – ostatnie informacje 
uzyskano od niego najprawdopodob-
niej w styczniu 1974 roku.
dr Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik 
Biura Badań Historycznych IPN

 Była to spora suma, 
 w 1962 roku przeciętne 
 miesięczne  wynagrodzenie 
 wynosiło niespełna 1700 zł 

 W tym przypadku: 
 zebrać na ich temat 
więcej danych 


