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inżyniera Jacka Karpińskiego
w latach 1950–1990

Pol skie me dia 22 lu te go 2010 r. obie gła wia do mość o śmier ci in ży nie ra Jac ka Kar piń -
skie go. Pu bli ko wa ne z tej oka zji ar ty ku ły i re por ta że przed sta wia ły nie tu zin ko wą
postać wiel kie go for ma tu: żoł nierz Ar mii Kra jo wej, uczest nik po wsta nia war szaw -

skie go (cięż ko ra nio ny 1 sierp nia 1944 r.), ge nial ny kon struk tor ma szyn ma te ma tycz nych,
któ re go ta lent zmar no wa no w ko mu ni stycz nym kra ju, po śmiert nie od zna czo ny przez pre zy -
den ta RP Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski1. Dzien ni ka rze przy czy nę
nie po wo dzeń in ży nie ra upa try wa li we wło da rzach PRL, któ rzy przez la ta od su wa li go
od prac kon struk cyj nych i unie moż li wia li wy jaz dy za gra ni cę. Od cię ty od uczest nic twa
w świa to wej wy mia nie na uko wej we ge to wał na mar gi ne sie pol skiej elek tro ni ki. 

Do tych czas nie po wsta ło na uko we opra co wa nie na te mat Jac ka Kar piń skie go i je go
wkła du w roz wój pol skiej in for ma ty ki. Wspo mnia no o nim je dy nie w nie któ rych opra co wa -
niach o cha rak te rze przy czyn kar skim2. W prze ci wień stwie do wie lu pol skich in for ma ty ków
Kar piń ski nie pod jął się opi sa nia swo je go udzia łu w two rze niu no wa tor skich kon struk cji
ma szyn ma te ma tycz nych3. Wie lo krot nie po ja wia się on na to miast w ma te ria łach pu bli cy -
stycz nych, pa mięt ni kar skich i li te ra tu rze. Jed nak za war te w nich tre ści w du żej mie rze były
efek tem au to kre acji bo ha te ra. Przy oka zji ko lej nych suk ce sów in ży nie ra ko mu ni stycz na

1 Por. http://www.pre zy dent.pl, 14 IX 2011 r.
2 J. Ma dey, M.M. Sy sło, Po cząt ki in for ma ty ki w Pol sce, http://www.ii.uni.wroc.pl, 21 IX 2010 r.
3 Wie le opra co wań oma wia ją cych hi sto rię pol skich ma szyn cy fro wych zo sta ło na pi sa nych przez oso by,

któ re od gry wa ły w tym pro ce sie pierw szo pla no we ro le. W po waż nym stop niu wpły wa to na wia ry god ność
i obiek ty wizm na kre ślo nych w nich opi nii. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je fakt, że w rocz ni co wych re fe ra -
tach wy gło szo nych 22 X 1988 r. na ju bi le uszo wej kon fe ren cji Pol skie go To wa rzy stwa In for ma tycz ne go i Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich pre le gen ci skrzęt nie po mi nę li oso bę Jac ka Kar piń skie go i je go osią gnię cia,
sku pia jąc się na do ko na niach wła snych; por. E. Bil ski, Wro cław skie Za kła dy Elek tro nicz ne „Elw ro”. Okres
ma szyn cy fro wych ty pu „Od ra”, J. Fiett, Pro ble my re ali za cji tech nicz nej pol skich kom pu te rów do 1968 r.,
A. Ki liń ski, Osią gnię cia In sty tu tu In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej, L. Łu ka sze wicz, Od Gru py Apa ra -
tów do In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych, A. Ma zur kie wicz, Jak się pro gra mo wa ło XYZ, czy li po cząt ki pro -
gra mo wa nia w Pol sce, „In for ma ty ka, Or gan Ko mi te tu Na uko wo -Tech nicz ne go NOT” 1989, nr 8–12. O Kar -
piń skim ja ko „naj zdol niej szym pol skim kon struk to rze” wspo mi na na to miast na uko wiec, któ ry sam zo stał
zmu szo ny do emi gra cji w la tach osiem dzie sią tych; zob. A. Tar gow ski, In for ma ty ka bez złu dzeń: 40 lat mię dzy
in for ma ty ką a po li ty ką i 20 lat mię dzy Pol ską a Ame ry ką, To ruń 2001.
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pra sa roz pi sy wa ła się o za le tach bu do wa nych przez nie go kom pu te rów4. Z cza sem gdy Kar -
piń ski po padł w nie ła skę władz, je go hi sto ria za in spi ro wa ła Ro ma na Brat ne go do na pi sa nia
po wie ści Lot ku zie mi5. Ory gi nal na po stać zo sta ła rów nież do strze żo na przez Ste fa na Ki sie -
lew skie go – skru pu lat ne go kro ni ka rza rze czy wi sto ści PRL6. W 1980 r. na uko wiec zo stał
sfil mo wa ny przez eki pę Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej w związ ku z pro wa dzo ną przez sie bie
ho dow lą trzo dy chlew nej. Do pie ro po 1990 r. in ży nier uzy skał moż li wość nie skrę po wa ne -
go wy ra ża nia swo ich opi nii o śro do wi sku na uko wym, w któ rym funk cjo no wał w mi nio nym
okre sie, jak rów nież o szy ka nach, ja kie spo ty ka ły go ze stro ny ko mu ni stów i pod po rząd ko -
wa ne go im apa ra tu re pre sji7. W pra sie po pu lar nona uko wej i co dzien nej okre so wo po ja wia -
ją się ar ty ku ły opi su ją ce po stać in for ma ty ka. Opie ra ją się one jed nak wy łącz nie na opi niach
Kar piń skie go, je go przy ja ciół oraz by łych współ pra cow ni ków, bez wy ko rzy sta nia ma te ria -
łów ar chi wal nych8. 

Ja cek Kar piń ski naj waż niej sze go po wo du swo ich ży cio wych nie po wo dzeń upa try wał
w czar nej pro pa gan dzie upra wia nej prze ciw ko nie mu przez za zdro snych o je go suk ce sy na -
ukow ców, któ rzy dzię ki po wią za niom z ko mu ni stycz ną bez pie ką znisz czy li je go ka rie rę9.
Kon fron ta cja opi nii krą żą cych na ten te mat z ma te ria ła mi zgro ma dzo ny mi w za so bie
Instytu tu Pa mię ci Na ro do wej wzbo ga ci trwa ją cy w pol skiej hi sto rio gra fii dys kurs na te mat
losów Po la ków, któ rzy zna leź li się w or bi cie za in te re so wań ko mu ni stycz nej bez pie ki i uwi -
kła li się w ry zy kow ne kon tak ty z tą służ bą. Ana li za dzia łań SB wo bec Kar piń skie go mo że
być przy czyn kiem do roz wa żań nad in wi gi la cją przed sta wi cie li wy spe cja li zo wa nej ka dry
na uko wo -tech nicz nej i wy wia dow czym po zy ski wa niem no wych tech no lo gii na po trze by
go spo dar ki PRL. 

Ja cek Kar piń ski przez czte ry de ka dy był obiek tem za in te re so wań ko mu ni stycz nych
służb spe cjal nych, głów nie cy wil nych, a okre so wo tak że woj sko wych. Wy two rzo na przez
nie na prze strze ni lat 1950–1990 do ku men ta cja ob ra zu je zmien ny sto su nek apa ra tu re pre sji
do na ukow ca: od po dej rzeń o nie pra wo myśl ność i sa bo taż w la tach sta li ni zmu, po przez
współ pra cę z wy wia dem na uko wo -tech nicz nym w la tach sześć dzie sią tych, do szy kan w de -
ka dzie gier kow skiej i bier no ści w la tach osiem dzie sią tych. Do ku men ty oso bo we go źró dła
in for ma cji pseu do nim „Ja cek” w grud niu 1974 r. zło żo no w trzech to mach w ar chi wum Biu -
ra „C” MSW, a w 1978 r. zmi kro fil mo wa no10. W 1975 r. SB za ło ży ła kwe stio na riusz ewi -
den cyj ny kryp to nim „Pro ce sor”, w któ rym do 1981 r. do ku men to wa no dzia ła nia ope ra cyj -

4 Por. „AAH” – Pol ska Ma szy na Ma te ma tycz na, „Ży cie War sza wy”, 1959, nr 4, s. 1, 5; To nie ta kie pro -
ste. Elek tro no wa Py tia prze po wia da po go dę, „Ży cie War sza wy”, 1959, nr 11, s. 1–2; C. Bą biń ski, J. Kar piń -
ski, Ma szy ny li czą ce – mózg i ser ce wiel kich in we sty cji, „Ży cie War sza wy”, 1961, nr 46, s. 3–4; A. Bo ber, Klę -
ska uro dza ju kom pu te rów?, „Ży cie War sza wy”, 1959, nr 11, s. 1–2.

5 R. Brat ny, Lot ku zie mi, Kra ków 1988. 
6 Po stać „ge nial ne go po dob no kon struk to ra” Jac ka Kar piń skie go, któ ry przed emi gra cją do Szwaj ca rii

„zdą żył tym cza sem […] zmaj stro wać w pa trio tycz nym za pa le 30 owych apa ra ci ków […]” prze wi ja się w po -
wie ści Ste fa na Ki sie lew skie go; zob. S. Ki sie lew ski, Wszyst ko ina czej, War sza wa 1991, s. 314. Po nad to w swo -
im dzien ni ku Ki sie lew ski za pi sał: „wiel kie go kon struk to ra mó zgów elek tro no wych, któ ry jest od su nię ty
od wszel kiej pra cy i pasz por tu za gra nicz ne go. Szlach cic chciał go ra to wać, ale sam wy le ciał”; zob. Dzien ni -
ki, War sza wa 1996, s. 884.

7 P. Li piń ski, Pol ski Bill Ga tes i świ nie, „Ga ze ta Wy bor cza -Du ży For mat”, 20 IV 2009.
8 Por. Ł. Ber tram, Ta kie go kom pu te ra nie ma, „Kar ta” 2012, nr 70, k. 92–113; B. Ak sa mit, Zdu szo na rewo -

lu cja in ży nie ra Kar piń skie go, „aleHistoria. Ty go dnik Hi sto rycz ny” – do da tek do „Ga ze ty Wy bor czej”,
2 VII 2012 r.

9 A. Mar kow ski, Mar twię się tyl ko wte dy, je śli mo gę coś zmie nić…CRN Pol ska roz ma wia z Jac kiem Kar -
piń skim, kon struk to rem pierw sze go pol skie go mi ni kom pu te ra „K -202”, http://www.crn.pl, 15 IX 2011 r.

10 AIPN, 00170/809/CD/1–3, Ak ta oso bo we go źró dła in for ma cji pseu do nim „Ja cek”.
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ne po dej mo wa ne wo bec in ży nie ra. Po za koń cze niu spra wy dwa to my ma te ria łów tra fi ły
do ar chi wum Wy dzia łu „C” KS MO, gdzie za re je stro wa no je w dzien ni ku ar chi wal nym akt
se rii „II” pod nu me rem 6840 i zmi kro fil mo wa no11. Do ku men ty do ty czą ce Kar piń skie go
były rów nież gro ma dzo ne w spra wie obiek to wej kryp to nim „Pro ce sor”, za ło żo nej na Zjed -
no cze nie Prze my słu Au to ma ty ki i Apa ra tu ry Po mia ro wej „Me ra”12. W za so bie IPN znaj du -
je się tak że tecz ka pasz por to wa in for ma ty ka, w któ rej ze bra no skła da ne do 1990 r. (wie lo -
krot nie od rzu ca ne) wnio ski o wy da nie ze zwo le nia na wy jazd za gra ni cę13. 

Ja cek Kar piń ski uro dził się 9 kwiet nia 1927 r. Ro dzi ce – jak sam twier dził – ze wzglę du
na za mi ło wa nia al pi ni stycz ne na miej sce je go uro dze nia wy bra li zbo cza gó ry Mont Blanc.
Po rzu ci li jed nak ten eks cen trycz ny po mysł i przy szły kon struk tor przy szedł na świat w Tu -
ry nie, gdzie obo je prze by wa li na sty pen diach14. Oj ciec in for ma ty ka, Adam Kar piń ski, był
pi lo tem i kon struk to rem lot ni czym. Pra co wał nad no wa tor ską ideą sa mo lo tu dol no pła to we -
go, jed nak je go naj więk szą ży cio wą pa sją by ła wspi nacz ka wy so ko gór ska15. „Akar” – tak
bo wiem na zy wa li go hi ma la iści – był owład nię ty my ślą o pierw szej pol skiej eks pe dy cji
na „dach świa ta”, w 1936 r. zo stał sze fem Ko mi te tu Hi ma laj skie go Klu bu Wy so ko gór skie -
go Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. Za speł nie nie ma rzeń za pła cił naj wyż szą
cenę – w 1939 r. zgi nął pod la wi ną na sto kach ma sy wu Nan da De vi16. Mat ka Kar piń skie go,
Wan da z do mu Cumft, ab sol went ka me dy cy ny, ale tak że spor t smen ka – nar ciar ka i al pi nist -
ka, po dzie la ła pa sję mę ża i wie lo krot nie to wa rzy szy ła w je go gór skich eks pe dy cjach. Wan -
da Czar noc ka -Kar piń ska – dok tor wszech na uk me dycz nych – by ła przede wszyst kim
wybit nym rent ge no lo giem i le ka rzem me dy cy ny spor to wej. Wal nie przy czy ni ła się do roz -
wo ju tej ga łę zi lecz nic twa w Pol sce. Ca łą swo ją ka rie rę za wo do wą i na uko wą zwią za ła
z Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go w War sza wie, gdzie peł ni ła funk cje dzie ka na i człon -
ka se na tu uczel ni17. Ro dzi ce kon struk to ra od zna cza li się sil nym po czu ciem pa trio tycz ne go
obo wiąz ku. Oby dwo je by li uczest ni ka mi walk o od zy ska nie i utrzy ma nie nie pod le gło ści
Pol ski w 1918 i 1920 r.18

Ja cek Kar piń ski wy wo dził się ze śro do wi ska pa trio tycz ne go, któ re sta no wi ło fun da ment
pań stwo wo ści II Rze czy po spo li tej. Fakt ten był wy star cza ją cym po wo dem, dla któ re go nie
mógł po zo stać nie zau wa żo ny przez funk cjo na riu szy Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go. Do da jąc jesz cze do te go je go za an ga żo wa nie w kon spi ra cję, służ bę w Sza rych Sze re -
gach i uczest nic two w po wsta niu war szaw skim, bez pie ka otrzy my wa ła ob raz czło wie ka
nie pew ne go kla so wo i po ten cjal ne go wro ga no we go ustro ju. 

Pierw sze śla dy ope ra cyj ne go za in te re so wa nia MBP oso bą mło de go na ukow ca po cho dzą
z okre su je go stu diów na Po li tech ni ce War szaw skiej. Na pi sa ny wła sno ręcz nie ży cio rys
wspo mi nał o służ bie w ba ta lio nie „Zoś ka” i cięż kim po strza le w krę go słup otrzy ma nym już
w pierw szym dniu po wsta nia. Nie zna ny urzęd nik MBP opa trzył go ad no ta cją: „AK”19.

11 AIPN, 0247/561/CD/1–2, Kwe stio na riusz ewi den cyj ny kryp to nim „Pro ce sor”.
12 AIPN, 01419/120/cz. 1–12, Spra wa obiek to wa kryp to nim „Pro ce sor”.
13 AIPN, 728/22046/CD, Ak ta pasz por to we Jac ka Kar piń skie go.
14 AIPN, 00170/809/CD/1, Ży cio rys Jac ka Kar piń skie go, 26 IX 1950 r., k. 9; por. P. Li piń ski, op. cit.
15 P. Li piń ski, op. cit.
16 AIPN, 00170/809/CD/1, Wy wiad w spra wie Jac ka Kar piń skie go, 3 VII 1951 r., k. 11–12; por. 70. rocz -

ni ca zdo by cia Nan da De vi East (7434 m), http://www.pza.org.pl, 21 IX 2010 r.
17 AIPN, 00170/809/CD/1, Wy wiad w spra wie Jac ka Kar piń skie go, 3 VII 1951 r., k. 11–12; por. Słow nik

bio gra ficz ny me dy cy ny spor to wej, http://www.med sport.pl, 21 IX 2010 r.
18 70. rocz ni ca zdo by cia Nan da De vi East (7434 m), http://www.pza.org.pl, 21 IX 2010 r.
19 AIPN, 00170/809/CD/1, Ży cio rys Jac ka Kar piń skie go, 26 IX 1950 r., k. 9–10.
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Ponow nie, tym ra zem już ak tyw nie, bez pie ka
zwró ci ła uwa gę na Kar piń skie go w 1951 r.
Spo rzą dzo ny wów czas przez wy wia dow cę
o pseu do ni mie „Ta de usz” z Sek cji 2 Wy dzia -
łu „A” MBP mel du nek cha rak te ry zo wał go
ja ko oso bę o sa na cyj nych ko rze niach, nie -
pew ną i bier nie usto sun ko wa ną do no wej
rze czy wi sto ści20. W pierw szej po ło wie de ka -
dy lat pięć dzie sią tych za in te re so wa nie Kar -
piń skim mie ści ło się w ra mach „ope ra cyj nej
ochro ny” in sty tu cji, w któ rych pra co wał.
W cza sie stu diów w la tach 1948–1951 był
za trud nio ny w warsz ta tach Pol skie go Ra dia.
Cho ciaż pla no wał roz wi jać tam ka rie rę za -
wo do wą po za koń cze niu na uki, po ujaw nie -
niu je go oku pa cyj nej prze szło ści dział per so -
nal ny nie chciał za trud nić go na sta łe2 1.
W 1952 r. Kar piń ski otrzy mał na kaz pra cy
w Za kła dach Wy twór czych Urzą dzeń Elek -
tro no wych T -12, któ re pro du ko wa ły róż ne go
ro dza ju kon struk cje wy ko rzy sty wa ne na po -
trze by pocz ty, woj ska i za głu sza nia za chod -
nich sta cji ra dio wych. Z te go okre su po cho -
dzi do nie sie nie in for ma to ra o pseu do ni mie
„Ar tur”22. Zdaw ko wo in for mo wał on o fak -

cie za nie dby wa nia dys cy pli ny pra cy przez nie ja kie go Le onar da Cho iń skie go, któ re go nie -
uspra wie dli wio ną ab sen cję to le ro wał Kar piń ski23. Te i póź niej sze do nie sie nia skła da no
w tecz ce pro wa dzo nej przez Wy dział III De par ta men tu II24. Zna la zły się w niej jesz cze dwa
in ne do no sy z po cząt ku lat pięć dzie sią tych, w tym od in for ma to ra o pseu do ni mie „Ku char -
ski”25, któ re prze ka zy wa ne by ły re zy den to wi o pseu do ni mie „Ry szard”. Z tre ści in for ma cji
wy ni ka, że „Ku char ski” był oso bą o nie zwy kle za ostrzo nym zmy śle „czuj no ści re wo lu cyj -
nej”. Je go po dejrz li wość bu dzi ły nie ści sło ści w go spo dar ce ma ga zy no wej oraz po szla ki
wska zu ją ce na po li tycz ną nie pew ność Kar piń skie go i je go współ pra cow ni ków2 6. „Ku char -
ski” szcze gól nie in ten syw nie „pra co wał” w okre sie po śmier ci Sta li na. Je go nie po kój wzbu -
dza ło wów czas co dzien ne słu cha nie pol skich i cze cho sło wac kich ra dio sta cji ra dio wych
[sic!], wy gła sza nie po zy tyw nych opi nii na te mat sa na cyj nej Pol ski i uwag o przy dat no ści

20 Ibi dem, Wy wiad w spra wie Jac ka Kar piń skie go, 3 VII 1951 r., k. 11–12.
21 O szy ka nach ze stro ny bez pie ki w la tach pięć dzie sią tych Kar piń ski kil ka lat póź niej zwie rzał się ofi ce -

ro wi ope ra cyj ne mu De par ta men tu I Zyg mun to wi Go cio wi. AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa z roz -
mo wy z „Jac kiem” 28 II 1961 r., 3 III 1961 r., k. 40.

22 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych in for ma to ra ps. „Ar tur”.
23 AIPN, 00170/809/CD/1, Do nie sie nie agen tu ral ne nr 50, 11 X 1952 r., k. 13.
24 Wy dział III De par ta men tu II po re or ga ni za cji z czerw ca 1950 r. zaj mo wał się za gad nie nia mi do ty czą cy -

mi ko mu ni ka cji pocz to wej. Za in te re so wa nie tej jed nost ki za kła da mi T -12 uza sad nia pro duk cja urzą dzeń łącz -
no ści ra dio wej na rzecz pocz ty. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 1: 1944–1956, red.
K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 31.

25 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych in for ma to ra ps. „Ku char ski”. 
26 AIPN, 00170/809/CD/1, Do nie sie nie agen tu ral ne nr 49, 1 VI 1953 r., k. 14.

Ja cek Kar piń ski, 

ko niec lat pięć dzie sią tych
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na uki ję zy ka an giel skie go27. „Ku char ski” był jed nak kon fi den tem, któ re go do no sy – choć
żar li we – nie by ły w sta nie po waż nie za szko dzić Kar piń skie mu. Nie mniej jed nak bez pie ka
skwa pli wie umiesz cza ła in for ma cje „Ar tu ra” i „Ku char skie go” w tecz ce za ło żo nej na Kar -
piń skie go, któ ra do 1956 r. po zo sta wa ła w dys po zy cji Wy dzia łu VII De par ta men tu IV28. De -
cy zję o prze ka za niu akt do ar chi wum uza sad nio no bra kiem ma te ria łów kom pro mi tu ją cych
i przedaw nie niem za war tych w nich in for ma cji. W ak tach umiesz czo no do pi sek „Ma te ria ły
na le ży znisz czyć”29.

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych mło dy i am bit ny na uko wiec osią gnął pierw sze suk ce sy.
Je go ma szy ny by ły pre zen to wa ne w pra sie, a po zy cja w śro do wi sku na uko wym wzra sta ła30.
Kar piń ski był świa do my prze pa ści tech no lo gicz nej dzie lą cej pol ską elek tro ni kę od osiąg -
nięć na ukow ców zza że la znej kur ty ny. Skło ni ło go to do po szu ki wa nia szan sy roz wo ju
w za chod nich cen trach na uko wych. Dzię ki po par ciu prze ło żo nych z In sty tu tu Pod sta wo -
wych Pro ble mów Tech ni ki Pol skiej Aka de mii Na uk, w któ rym pra co wał od 1955 r., otrzy -
mał moż li wość uczest nic twa w mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach. W 1957 r. wy jeż dżał
do An glii, Bel gii, Fran cji, Szwaj ca rii, Au strii, w 1958 r. był de le go wa ny przez PAN na kon -
fe ren cję do Stras bur ga, a w 1959 r. do Pa ry ża3 1. Kon tak ty z za chod ni mi na ukow ca mi i czę ste
wy jaz dy za gra ni cę oraz per spek ty wa uzy ska nia sty pen dium UNESCO wzbu dzi ły za in te re -
so wa nie De par ta men tu I. Po ten cjal ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia Kar piń skie go do współ -
pra cy z cy wil nym wy wia dem PRL spo strzegł star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par -
ta men tu I MSW kpt. Zyg munt Goć32. Dwu dzie ste go czwar te go grud nia 1960 r.
po sta no wie nie o za ło że niu spra wy wstęp nej za twier dził kpt. Wie sław (Wia cze sław) Ma czu ła33.

27 Ibi dem, Do nie sie nie agen tu ral ne nr 56, 8 VI 1953 r., k. 15–17.
28 Wy dział VII De par ta men tu IV po utwo rze niu Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go prze jął

od De par ta men tu II za gad nie nia zwią za ne z łącz no ścią. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 1, s. 34.
29 AIPN, 00170/809/CD/1, Po sta no wie nie, 3 V 1956 r., k. 18.
30 „AAH” – Pol ska Ma szy na Ma te ma tycz na..., s. 1.
31 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa do ty czą ca akt pasz por to wych Jac ka Kar piń skie go, 5 I 1961 r.,

k. 23.
32 Zyg munt Goć, s. Sta ni sła wa, ur. 15 VII 1923 r. w Pa ry se wie. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du PRL.

2 XII 1948 r. – słu chacz Szko ły Kadr Wy wia dow czych; 1 IV 1949 r. – re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu V De par ta -
men tu VII MBP; 15 X 1951 r. – re fe rent Sek cji III/3 Wy dzia łu V De par ta men tu VII MBP; 1 I 1951 r. – star szy
re fe rent Sek cji III/3 Wy dzia łu V De par ta men tu VII MBP; 15 V 1953 r. – star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu III
De par ta men tu VII MBP; 15 V 1954 r. – star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu V De par ta men tu VII
MBP/KdsBP; 1 X 1955 r. – star szy re fe rent na eta cie 060/1 De par ta men tu I KdsBP; 1 IV 1956 r. – ofi cer ope ra -
cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu I KdsBP; 28 XI 1956 r. – ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu I
Departa men tu I MSW; 1 X 1958 r. – słu chacz Ofi cer skiej Szko ły De par ta men tu I MSW; 4 VII 1960 r. – ofi cer
ope ra cyj ny na eta cie 060/18 De par ta men tu I MSW; 1 V 1961 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII De par -
ta men tu I MSW; 1 VI 1964 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny na eta cie 06/I De par ta men tu I MSW; 1 V 1966 r. – in -
spek tor na eta cie 06/I De par ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW;
1 X 1973 r. – in spek tor na eta cie 014/I/II De par ta men tu I MSW; 21 V 1980 r. – in spek tor na eta cie 013/I De par -
ta men tu I MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ber li nie (li piec 1949 r. – wrze -
sień 1951 r. oraz w 1955 r.), No wym Jor ku (lu ty 1969 r. – li piec 1973 r.) i Pe ki nie (kwie cień 1980 r. – paź dzier -
nik 1982 r.). Zmarł 1 XII 1982 r. AIPN Wr, 003175/392/CD.

33 Wia cze sław Ma czu ła, s. Ma ka re go, ur. 4 IX 1927 r. w Dub nie. Ro sja nin, wie lo let ni pra cow nik wy wia -
du na uko wo -tech nicz ne go PRL. Ka rie rę w ko mu ni stycz nej bez pie ce roz po czął w 1944 r. w Pol skim Szta bie
Par ty zanc kim, gdzie ob słu gi wał urzą dze nia ra dio we. Po 1945 r. pra co wał w pio nach MBP zaj mu ją cych się
łącz no ścią ra dio wą, na słu chem i za głu sza niem wro gich sta cji ra dio wych. 6 IV 1945 r. – przy ję ty
do MBP; 1 IV 1946 r. – kie row nik Sta cji Cen trum Nadaw cze go De par ta men tu II MBP; 1 V 1947 r. – p.o. kie -
row ni ka Gru py Sta cji Cen trum Nadaw cze go De par ta men tu II MBP; 1 IV 1948 r. – młod szy re fe rent Sek cji 2
Wy dzia łu III De par ta men tu II MBP; 1 VIII 1949 r. – ra dio tech nik warsz ta tów Sek cji 7 Wy dzia łu III De par ta -
men tu II MBP; 4 VII 1950 r. – kie row nik Sek cji 7 Wy dzia łu III De par ta men tu Łącz no ści MBP; 1 V 1951 r.
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Po skom ple to wa niu do ku men ta cji 9 stycz nia 1961 r. na czel nik Wy dzia łu VI De par ta men tu I
ppłk Mi chał Go le niew ski wy ra ził zgo dę na po zy ska nie Kar piń skie go w cha rak te rze taj ne go
współ pra cow ni ka kra jo we go3 4. Pre tek stem do na wią za nia dia lo gu z kan dy da tem by ły je go
sta ra nia o wy jazd na sty pen dium za gra nicz ne35. Po uprzed nim te le fo nicz nym umó wie niu się
na spo tka nie 2 lu te go 1961 r. kpt. Goć od wie dził Kar piń skie go w je go ga bi ne cie w IPPT
PAN na uli cy Świę to krzy skiej36. Obej rzaw szy le gi ty ma cję służ bo wą, in for ma tyk za py tał
kpt. Go cia, któ rą kon kret nie „ko mór kę” MSW re pre zen tu je. Gdy zo rien to wał się, że ma
do czy nie nia z pra cow ni kiem wy wia du, któ re go przede wszyst kim in te re su je szpie go stwo
tech no lo gicz ne, oświad czył, że nie ma nic prze ciw ko współ pra cy z SB w za kre sie zdo by -
wa nia „ta jem nic na uko wych” na Za cho dzie37. 

Po dej ście Kar piń skie go do obie gu my śli na uko wej zu peł nie nie przy sta wa ło do re aliów
zim nej woj ny i wy ści gu zbro jeń. Uwa żał, że teo rie na uko we oraz ich prak tycz ne za sto so -
wa nie w kon struk cjach po win ny słu żyć ogó ło wi ludz ko ści. In for ma tyk uzna wał pra wo
do ochro ny ta jem ni cy tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych w pro duk cji, jed na ko woż wy ra ził
swo ją go to wość do wy wia dow cze go po zy ski wa nia tak że i tych in for ma cji. We dług SB
Karpiń ski uwa żał to za swój za wo do wy obo wią zek38. Na pod sta wie spo rzą dzo ne go przez
Go cia opi su po zy ska nia moż na wy wnio sko wać, że Kar piń ski dość chęt nie zgo dził się
na współ pra cę, jed nak wy łącz nie z wy wia dem na uko wo -tech nicz nym. Wy raź nie za sy gna li -
zo wał swój brak apro ba ty dla ja kich kol wiek kon tak tów z wy wia da mi po li tycz nym lub woj -
sko wym, pro sił tak że o utrzy ma nie fak tu je go współ pra cy w naj głęb szej kon spi ra cji i nie -
umiesz cza nie je go na zwi ska w ja kich kol wiek re je strach. Goć skwa pli wie roz wiał wszel kie
wąt pli wo ści in for ma ty ka, sta ra jąc się upo zo ro wać wer bu nek oso bo we go źró dła in for ma cji

– kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu I De par ta men tu Łącz no ści MBP; 1 VII 1951 r. – kie row nik Sek cji 2 Cen tral -
ne go La bo ra to rium Łącz no ści De par ta men tu Łącz no ści MBP; 1 V 1953 r. – in ży nier stu diów Dzia łu Tech nicz -
ne go Służ by BO MBP; 31 XII 1954 r. – star szy in ży nier Za rzą du Wy dzie lo nej Łącz no ści Ra dio wej
KdsBP; 1 V 1955 r. – szef Wy dzia łu Tech nicz ne go Za rzą du Wy dzie lo nej Łącz no ści Ra dio wej
KdsBP; 28 XI 1956 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I Biu ra „T” MSW; 1 VIII 1958 r. – na czel nik Wy dzia -
łu IV Biu ra „T” MSW; 1 VI 1959 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW;
1 V 1961 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 XI 1963 r. – in spek tor na eta cie 06/I De par ta -
men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW; 15 VIII 1967 r. – in spek tor Wy -
dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 I 1968 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men -
tu I MSW; 1 VII 1970 r. – star szy in spek tor na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW; 21 I 1975 r. – za stęp ca
na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW na eta cie 013/I; 21 I 1976 r. – kie row nik Cy klu Tech ni ki Ope -
ra cyj nej Ośrod ka Kształ ce nia Kadr Wy wia dow czych De par ta men tu I MSW; 15 VI 1977 r. – star szy in spek tor
Wy dzia łu IV Za rzą du VII De par ta men tu I MSW; 1 IV 1986 r. – star szy in spek tor na eta cie 013/2 De par ta men -
tu I MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ko lo nii (li sto pad 1963 r. – li -
piec 1967 r. – re zy dent wy wia du „Emil”) i Ha dze (li piec 1970 r. – li sto pad 1975 r. – re zy dent wy wia du). Zwol -
nio ny z MSW 30 VII 1986 r. AIPN, 003175/558/CD.

34 AIPN, 00170/809/CD/1, Ra port do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Mi cha ła Go le niew -
skie go w spra wie po zy ska nia do współ pra cy Jac ka Kar piń skie go, 9 I 1961 r., k. 19–21. Za twier dze nie wer -
bun ku Kar piń skie go by ło jed ną z ostat nich de cy zji pod ję tych przez M. Go le niew skie go przed je go uciecz ką
za gra ni cę; por. P. Gon tar czyk, Spra wa puł kow ni ka Go le niew skie go, „Rzecz po spo li ta”, 29 IX 2007, s. XI.
Zdra da Go le niew skie go spo wo do wa ła po waż ne zmia ny or ga ni za cyj ne w De par ta men cie I, m.in. prze mia no -
wa nie pio nu wy wia du na uko wo -tech nicz ne go z Wy dzia łu VI na Wy dział VII. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol -
sce. Ka dra kie row ni cza, t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 16. 

35 AIPN, 00170/809/CD/1, Ra port do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Mi cha ła Go le niew -
skie go w spra wie po zy ska nia do współ pra cy Jac ka Kar piń skie go, 9 I 1961 r., k. 19.

36 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Zyg mun ta Go cia
w spra wie na wią za nia kon tak tu z „Jac kiem”, 4 II 1962 r., k. 25–29.

37 Ibi dem.
38 Ibi dem.
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na dżen tel meń ską umo wę, któ ra ma na ce lu wy łącz nie do bro Pol ski. Umie jęt nie pro wa dzo -
ne po zy ska nie wy ko rzy sty wa ło na iw ność na ukow ca i je go brak wie dzy o me cha ni zmach
funk cjo no wa nia ko mu ni stycz nej bez pie ki. Kar piń skie mu przed sta wio no ilu zo rycz ny mo del
współ pra cy z SB, w któ rym to on bę dzie de cy do wał o jej za kre sie i wa run kach. Goć nie żą -
dał ani pod pi sa nia zo bo wią za nia, ani na wet za cho wa nia roz mo wy w ta jem ni cy. Pla no wał
ra czej stop nio wo wzbu dzać za ufa nie in for ma ty ka i nie zmu szać do ni cze go, co mo gło by go
znie chę cić do dal szych spo tkań. No tat kę z po zy ska nia za koń czo no kon klu zją o ce lo wo ści
po zy ska nia i spo dzie wa nych do brych wy ni kach pra cy39. 

Od lu te go 1961 r. roz po czę ły się re gu lar ne spo tka nia Kar piń skie go z kpt. Go ciem. Od by -
wa ły się one głów nie w war szaw skich ka wiar niach i re stau ra cjach, naj czę ściej w „No wym
Świe cie”, „Sto li cy”, „Do mu Chło pa”, „Świ te zian ce” i „Mi row skiej”40. W do ku men ta cji ze
spo tkań in ży nier fi gu ru je pod pseu do ni mem „Ja cek”. Oprócz „oswa ja nia” in ży nie ra z SB mia -
ły one na ce lu przede wszyst kim przy go to wa nie go do pierw sze go po waż ne go za da nia, ja kim
był wy jazd na Tar gi Lip skie od 7 do 12 mar ca 1961 r.41 Or ga ni zo wa na na te re nie Nie miec kiej
Re pu bli ki De mo kra tycz nej im pre za han dlo wa by ła do god nym miej scem dzia łań dla Wy dzia -
łu VI De par ta men tu I, po nie waż wy sta wia ły się na niej fir my z kra jów ka pi ta li stycz nych za -
in te re so wa ne współ pra cą z kon tra hen ta mi zza że la znej kur ty ny. Pod sta wo wy mi za da nia mi

39 Ibi dem.
40 Oprócz te go spo tka nia od by wa ły się w jesz cze in nych war szaw skich ka wiar niach: „Mu ra nów”, „Błę kit -

na”, „Tu ry stycz na”, „Pod Ar ka da mi”, „Pod Ku ran tem”, „Szan ghaj”, „Bu da peszt”, „Ma ła”, „Ga le ria”, „Te -
atral na”; por. AIPN, 00170/809/CD/3, Po kwi to wa nia wy dat ków z fun du szu ope ra cyj ne go, k. 341/1–341/80.

41 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa, 13 II 1961 r., k. 30; ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo -
tka nia z „Jac kiem”, 16 II 1961 r., k. 33; ibi dem, Ra port do ty czą cy spo tka nia z „Jac kiem”, 24 II 1961 r., k. 37. 

Zyg mun t Go ć Wie sła w Ma czu ła

A
IP

N

A
IP

N



Adam Kochajkiewicz

254

V
A

R
IA

„Jac ka” by ło po zy ski wa nie in for ma cji ma te mat tech no lo gii i urzą dzeń prezentowanych przez
kon cer ny ta kie jak IBM, EMI i So lar tron oraz na wią zy wa nie kon tak tów z za chod ni mi na -
ukow ca mi, któ rzy mo gli umoż li wić „Jac ko wi” wstęp do ośrod ków ba daw czych nie do stęp -
nych dla in nych elek tro ni ków z blo ku wschod nie go. Kon tak ty in for ma ty ka po strze ga no tak że
ja ko swo iste na pro wa dze nie na po ten cjal nych kan dy da tów do wer bun ku dla De par ta men tu I42.
Mi mo pro wa dze nia ak cji w kra ju de mo kra cji lu do wej „Ja cek” zo stał po in stru owa ny o obo -
wiąz ku za cho wa nia ta jem ni cy i spo so bie wy wo ła nia kon tak tu z de le go wa nym do Lip ska kpt.
Go ciem. Kar piń ski ze zro zu mie niem przy jął uwa gi ofi ce ra pro wa dzą ce go, do da jąc, że za sa dy
kon spi ra cji bar dzo do brze po znał w Sza rych Sze re gach [sic!]43. 

Zda niem ofi ce ra pro wa dzą ce go w trak cie pierw szych mie się cy współ pra cy „Ja cek” był
za sko czo ny uprzej mo ścia mi czy nio ny mi mu przez SB. Za kra pia ne al ko ho lem obia dy w naj -
lep szych lo ka lach sto li cy, po moc w za ła twie niu pasz por tu, po kry wa nie kosz tów prze jaz du
i po by tu w Lip sku – wy raź nie mu schle bia ły44. Ka pi tan Goć praw do po dob nie do syć szyb ko
zo rien to wał się, że przez nie ustan ne kom ple men to wa nie ła two mo że za skar bić so bie sym -
pa tię taj ne go współ pra cow ni ka. In ży nier bo wiem czuł się w swo im śro do wi sku nie do ce nia -
ny. Uwa żał, że pol ską in for ma ty ką kie ru ją pro fe so ro wie, któ rzy nie ma ją wy star cza ją cych
kwa li fi ka cji i blo ku ją ka rie ry mło dych na ukow ców4 5.

Re zul ta tem wy jaz du do Lip ska by ła do ku men ta cja do ty czą ca róż nicz ko wych ana li za to -
rów cy fro wych sto so wa nych m.in. w kie ro wa niu bro nią ra kie to wą, po de bra na przez „Jac -
ka” ze sto iska an giel skiej fir my So lar tron, oraz za war cie zna jo mo ści z na ukow ca mi i han -
dlow ca mi z firm So lar tron, Ho ney well, Firth Cle ve land In stru ments Ltd. Ja cek Kar piń ski
utrzy my wał przy ja ciel skie sto sun ki z an giel skim biz nes me nem Ho war dem Lor dem, któ ry
był przed sta wi cie lem fir my So lar tron na Eu ro pę i czę sto od wie dzał War sza wę i Mię dzy na -
ro do we Tar gi Po znań skie. Za chod nie fir my, m.in. So lar tron i Pa ce, by ły za in te re so wa ne
sprze da żą na pol skim ryn ku au to ma ty ki ste ru ją cej pra cą fa bryk, po trzeb nej do bu do wy
wiel kich in we sty cji prze my sło wych, ta kich jak Pe tro che mia w Płoc ku46. Ho ward Lord
w ko lej nych la tach spo ty kał się z „Jac kiem” i pró bo wał czer pać pro fi ty tak że z je go kon -
struk cji sprze da wa nych na Za cho dzie47. W trak cie po by tu w Lip sku „Ja cek” in te re so wał się
głów nie ma szy na mi cy fro wy mi i tech no lo gia mi. Po zy ski wa nie kon tak tów z oso ba mi, któ re
mo gły by być wy ko rzy sta ne przez De par ta ment I by ło – we dług ofi ce ra pro wa dzą ce go – re -
ali zo wa ne w zbyt ma łym stop niu4 8. Za uwa żo no jed nak, że jak na tak krót ki okres współ pra -
cy Kar piń ski bar dzo do brze wy wią zał się z po wie rzo nych mu za dań49. Zdo by tą na tar gach
do ku men ta cję prze sła no do za po zna nia „przy ja cio łom ra dziec kim”50.

Ja cek Kar piń ski za sko czo ny uła twie nia mi ze stro ny SB w or ga ni zo wa niu wy jaz dów
zagra nicz nych za raz po po wro cie z Lip ska roz po czął pla no wa nie na stęp nych po dró ży. Tym
ra zem miał za miar wła snym sa mo cho dem, przy dzie lo nym mu z pu li Ra dy Mi ni strów,

42 Ibi dem, Plan wy ko rzy sta nia na Tar gach Lip skich TW ps. „Ja cek”, 17 II 1961 r., k. 35.
43 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” 28 II 1961 r., 3 III 1961 r., k. 40–44.
44 Ibi dem. 
45 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Zyg mun ta Go cia

w spra wie na wią za nia kon tak tu z „Jac kiem”, 4 II 1962 r., k. 25–29.
46 Ibi dem, Oświad cze nie „Jac ka” na gra ne na ta śmie ma gne to fo no wej, spi sa ne przez kpt. Zyg mun ta Go -

cia, 28 III 1961 r., k. 63–70.
47 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca osób spo tka nych przez „Jac ka” na Tar gach Lip skich, 11 III 1961 r., k. 45;

por. AIPN, 00170/809/CD/3, List Ho war da Lor da do Mi ni ster stwa Han dlu Za gra nicz ne go, 26 I 1973 r., k. 289.
48 AIPN, 00170/809/CD/1, Spra woz da nie, 20 III 1961 r., k. 54.
49 Ibi dem.
50 Ibi dem, Pi smo, 19 IV 1961 r., k. 108.
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wspól nie z żo ną Eu la lią oraz współ pra cow ni kiem i za stęp cą z IPPT PAN Ja nu szem Der na -
ło wi czem zwie dzić Eu ro pej skie Cen trum Ob li cze nio we w Bruk se li, la bo ra to rium petro che -
micz ne Shell ko ło Am ster da mu, au to ma tycz ną ra fi ne rię Es so ko ło Rot ter da mu, la bo ra to -
rium Firth Cle ve land In stru ments Ltd. i So lar tron w An glii. W każ dym z tych miejsc
in for ma tyk pla no wał się spo tkać z na ukow ca mi po zna ny mi w cza sie róż nych mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cji51. Wy jazd służ bo wy z ra mie nia IPPT PAN „Ja cek” trak to wał ja ko for -
mę wy po czyn ku i pre zen tu dla żo ny, lecz w no tat ce dla SB za zna czał, że bę dzie miał on
rów nież istot ne zna cze nie dla bu do wy Pe tro che mii w Płoc ku, przy któ rej był kon sul tan tem
do spraw au to ma ty za cji pro duk cji52. Funk cjo na riu sze Goć, Ma czu ła oraz za stęp ca na czel ni -
ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I Cze sław Gwóźdź53 przy chyl nie od nie śli się do za mia rów
„Jac ka”. Plan wy ko rzy sta nia po dró ży Kar piń skie go do zdo by cia za rów no in for ma cji tech -
nicz nych, jak i spi sa nia cha rak te ry styk po zna nych na ukow ców za ak cep to wał dy rek tor
Depar ta men tu I Wi told Sien kie wicz54. W gromadzeniu i opra co wy wa niu do ku men ta cji
Karpiń skie mu miał „kap tu ro wo” po ma gać in ży nier Der na ło wicz55. W spo rzą dzo nym
dla Sien kie wi cza ra por cie „Ja cek” zo stał scha rak te ry zo wa ny ja ko wy bit ny spe cja li sta,
szcze ry pa trio ta, któ ry mi mo wie lu ku szą cych pro po zy cji pra cy za gra ni cą czu je się bar dzo
zwią za ny z Pol ską. Dy rek tor De par ta men tu I wy ra ził więc zgo dę na cał ko wi te po kry cie de -
wi zo wych kosz tów po dró ży oraz za ła twie nie pasz por tu dla żo ny56. W trak cie re ali za cji
wnio sku o ze zwo le nie na wy jazd Eu la lii Kar piń skiej za ist nia ły pew ne nie sna ski na li nii
Depar ta ment I – Biu ro Pasz por tów Za gra nicz nych. BPZ twier dzi ło, że nie ma moż li wo ści
wy da nia pasz por tu bez zło że nia wnio sku z wszyst ki mi wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi na trzy
mie sią ce przed wy jaz dem. Je dy ną dro gą uzy ska nia do ku men tu mo gło być je go wy da nie z pu li
opera cyj nej na wy raź ną proś bę dy rek cji De par ta men tu I, co też uczy nio no. Szcze gó ło we

51 Ibi dem, Spra wa wy jaz du do ośrod ków ob li cze nio wych w An glii, Ho lan dii i Bel gii, 19 III 1961 r.,
k. 47–50.

52 Ibi dem.
53 Cze sław Gwóźdź, s. Do mi ni ka, ur. 22 II 1924 r. w Nie bo czo wych. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du PRL.

Do MBP wstą pił za raz po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej. Wcze śniej pra co wał ja ko pa lacz ko tło wy w szpi ta lu
w Sła wi cach. 9 III 1945 r. – bu chal ter PUBP w Lu bliń cu; 15 VI 1945 r. – za stęp ca kie row ni ka PUBP w Lu -
bliń cu; 24 IX 1945 r. – star szy re fe rent PUBP w Lu bliń cu; 17 X 1947 r. – star szy re fe rent przy Kie row nic twie
PUBP w Łań cu cie; 1 VI 1948 r. – za stęp ca sze fa PUBP w Łań cu cie; 1 V 1950 r. – szef Wy dzia łu V WUBP
w Rze szo wie; 1 II 1953 r. – na czel nik Wy dzia łu II WUBP w Rze szo wie; 9 XI 1953 r. – słu chacz Kur su Ak ty -
wu Kie row ni cze go w Ośrod ku Szko le nia MBP; 17 VIII 1955 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta -
men tu I KdsBP; 1 III 1956 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I KdsBP na eta cie 060/1;
1 I 1957 r. – in spek tor De par ta men tu I MSW na eta cie 060/14; 1 VII 1958 r. – in spek tor De par ta men tu I MSW
na eta cie 060/18; 1 V 1961 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 XII 1962 r. – star -
szy in spek tor De par ta men tu I MSW na eta cie 03/I; 1 XI 1963 r. – star szy in spek tor przy Kie row nic twie Depar -
ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – star szy in spek tor De par ta men tu I MSW na eta cie 09/I; 1 I 1971 r. – za stęp ca
na czel ni ka Wy dzia łu X De par ta men tu I MSW; 1 X 1973 r. – na czel nik Wy dzia łu I Za rzą du VII De par ta men -
tu I MSW; 1 III 1975 r. – na czel nik Wy dzia łu De par ta men tu I MSW na eta cie 013/I. W okre sie służ by prze -
by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ber li nie Wschod nim (wrze sień 1956 r. – 1959 r. – re zy dent
„Oskar”), Ha dze (wrze sień 1966 r. – sier pień 1970 r. – re zy dent „Egon”) i Ma dry cie (wrze sień 1975 r. – paź -
dzier nik 1979 r. – re zy dent „Ra mon”). Zwol nio ny z MSW 25 I 1980 r. AIPN, 003175/409/CD.

54 Wi told Sien kie wicz, s. Fe lik sa, ur. 12 II 1920 r. w Wil nie, od 28 XI 1956 r. do 5 IV 1961 r. dy rek tor De -
par ta men tu I MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie -
czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.

55 „Kap tu ro we wy ko rzy sta nie osób” po le ga ło na uży ciu osób nie świa do mie re ali zu ją cych dzia ła nia na po -
trze by wy wia du. A. Pacz kow ski, Bar dzo krót ki słow nik wy wia du [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me -
to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, k. 402. 

56 AIPN, 00170/809/CD/1, Wnio sek o po zwo le nie na wy ko rzy sta nie „Jac ka” w cza sie wy jaz du służ bo we -
go do An glii, 1 IV 1961 r., k. 80–85. 
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instruk cje wy jaz do we przed sta wio no „Jac ko wi” 26 kwiet nia 1961 r., jed no cze śnie za in ka -
so wał on 300 do la rów ame ry kań skich na po kry cie kosz tów po dró ży i po by tu57. Ma te ria ły
zdo by te w Ang lii in for ma tyk miał prze ka zać re zy den to wi wy wia du w Am ba sa dzie PRL
w Lon dy nie o pseu do ni mie „Sul ma”58. In struk cję dla re zy den tu ry opi su ją cą za da nia Kar piń -
skie go sy gno wa no pod pi sem „U. Ko sec ki” i pa ra fą za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu VI De -
par ta men tu I Cze sła wa Gwoź dzia59. Oprócz za dań dla Wy dzia łu VI „Ja cek” miał zre ali zo -
wać tak że pew ne ce le wy zna czo ne przez Wy dział V De par ta men tu I6 0. Do ty czy ły one
in wi gi la cji śro do wisk emi granc kich, a w szcze gól no ści ro dzi ny sa me go Kar piń skie go, m.in.
bra ci mat ki inży nie ra – Ol gier da i Ja na Cum ftów, bra ta oj ca – Ta de usza Kar piń skie go i dal -
sze go krew ne go – An drze ja Ma cie jew skie go. Wy wo dzi li się oni bo wiem ze śro do wi ska in -
te li gen cji i zaj mo wa li waż ne sta no wi ska w apa ra cie pań stwo wym II Rze czy po spo li tej. Ofi -
cer lot nic twa Ol gierd Cumft oraz Jan Cumft by li pra cow ni ka mi Od dzia łu II Szta bu
Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go. Ol gierd – jak twier dził „Ja cek” – w cza sie dru giej woj ny
świa to wej pro wa dził dzia ła nia wy wia dow cze prze ciw ko ZSRS z te re nu Ja po nii, na to miast
Jan w 1939 r. do stał się do nie wo li so wiec kiej i po przej ściu przez ła gry tra fił do ar mii An -
der sa61. Ta de usz Kar piń ski w cza sie woj ny był in struk to rem lot nic twa oraz pi lo tem sa mo lo -
tów trans por to wych. Po za koń cze niu dzia łań zbroj nych wszy scy osie dli na Za cho dzie: Ol -
gierd Cumft, Ta de usz Kar piń ski i An drzej Ma cie jew ski w An glii, a Jan Cumft we Fran cji.
Zmu sze ni po wo jen nym kry zy sem do pod ję cia pra cy po ni żej kwa li fi ka cji za prze sta li ja kiej -
kol wiek dzia łal no ści po li tycz nej. Mi mo te go na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu I za le cił,
aby „Ja cek” za po znał się z ich po glą da mi i za mia ra mi, zwłasz cza że Ja na Cum fta po dej rze -
wa no o służ bę w Pol skich Kom pa niach War tow ni czych we Fran cji62. 

Po kło siem wy ciecz ki po Eu ro pie w ma ju 1961 r. by ły spra woz da nia na pi sa ne przez in ży -
nie ra Der na ło wi cza i „Jac ka”. Po da no w nich szcze gó ło we in for ma cje o za kła dach i la bo ra -
to riach So lar tron w Farn bo ro ugh, Tha mes -Dit ton i Do rking -Sur rey, pro du ko wa nych tam ma -
szy nach ob li cze nio wych, pro to ty pach i in nej apa ra tu rze63. Zna jo mość z Ho war dem Lor dem
spra wia ła, że „Ja cek” uzy ski wał do stęp do la bo ra to riów nie do stęp nych dla osób postron nych
i na wią zy wał kon tak ty z ko lej ny mi przed sta wi cie la mi kon cer nów elek tro nicz nych, ta kich jak
IBM, El liot lub Firth Cle ve land In stru ments Ltd. Spe cjal ne wzglę dy, któ ry mi cie szył się „Ja -
cek”, po dyk to wa ne by ły nie tyl ko je go do rob kiem na uko wym, lecz tak że chę cią zjed na nia
so bie po ten cjal ne go kon tra hen ta, a ści ślej oso by, któ ra mo że mieć du ży wpływ na de cy zje
o za ku pie przez PRL ma szyn elek tro no wych na po trze by Pe tro che mii w Płoc ku i ośrod ków
ba daw czo -roz wo jo wych. Za chod ni han dlow cy ocze ki wa li od Kar piń skie go kon kret nych de -
kla ra cji, on jed nak ro bił uni ki i twier dził, że po win ni oni za pro sić do sie bie więk szą gru pę
pol skich na ukow ców, któ rzy po oso bi stym za po zna niu się z moż li wo ścia mi ofe ro wa nych

57 Ibi dem, In struk cja wy jaz do wa dla TW ps. „Ja cek”, 24 IV 1961 r., k. 111–113.
58 W za so bie ewi den cyj nym IPN nie od na le zio no bliż szych da nych oso bo wych re zy den ta.
59 Pod pis „U. Ko sec ki” był fik cyj ny, uży wa ła go cen tra la w in struk cjach prze sy ła nych do re zy den tur, ini -

cjał imie nia ozna czał głów ny kie ru nek za in te re so wa nia, w któ re go kon tek ście prze cho dzi ła oso ba lub za gad -
nie nie. W tym przy pad ku „U” ozna cza ło je den z pio nów wy wia du na uko wo -tech nicz ne go; por. P. Pio trow ski,
Me to do lo gia pra cy ope ra cyj nej De par ta men tu I MSW [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me to -
do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 331–333.

60 Wy dział V do 1 IV 1961 r. zaj mo wał się wy wia dow czym roz po zna niem śro do wisk emi granc kich
i ośrod ków dy wer sji ide olo gicz nej; por. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 13.

61 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca wuj ka „Jac ka” Ol gier da Cumfta, 23 III 1961 r.,
k. 56; por. ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Jac kiem”, 25 III 1961 r., k. 86–88.

62 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I, 15 IV 1961 r., k. 107.
63 Ibi dem, Spra woz da nie tech nicz ne z wy jaz du do fir my So lar tron, maj 1961 r., k. 133.
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urzą dzeń ła twiej mo gli by pod jąć de cy zję o wy bo rze kon kret nej ma szy ny. Mniej li be ral ne
podej ście do na ukow ca zza że la znej kur ty ny wy ka za ły wła dze kon cer nu Shell, któ re nie
pozwo li ły mu na zwie dze nie ra fi ne rii w Rot ter da mie, za zna cza jąc, że ist nie je moż li wość
odwie dze nia ta kiej sa mej fabryki w Lon dy nie, z cze go Kar piń ski i Der na ło wicz sko rzy sta li.
W roz mo wach z wła dza mi Shel la po śred ni czył R. Vi sch ne vet sky z Eu ro pej skie go Cen trum
Ob li cze nio we go w Bruk se li, któ ry chęt nie opro wa dzał pol skich elek tro ni ków po swo im la -
bo ra to rium. W cza sie po by tu w Lon dy nie „Ja cek” od wie dzał swo ich krew nych, jed nak nie
zdo był żad nych istot nych in for ma cji, któ re mo gły by za in te re so wać Wy dział V De par ta men -
tu I. Kar piń ski nie na wią zał też kon tak tu z re zy den tu rą wy wia du, po nie waż zdo by ta do ku -
men ta cja tech nicz na nie by ła zbyt ob szer na i prze wiózł ją sa mo cho dem64. 

Po po wro cie z Lon dy nu związ ki Kar piń skie go z SB nie stra ci ły na in ten syw no ści. Bez -
pie ka pod trzy my wa ła i za cie śnia ła kon takt ze współ pra cow ni kiem pod czas czę stych, od by -
wa ją cych się na wet kil ka ra zy w ty go dniu, spo tkań w do raź nie zor ga ni zo wa nym lo ka lu kon -
tak to wym w miesz ka niu przy ja ciół ki Go cia na uli cy Kwia to wej. Już po po wro cie z Lip ska
w mar cu 1961 r. Kar piń ski do wie dział się, że ja ko je den z sze ściu lau re atów ogól no świa to -
we go kon kur su mło dych ta len tów tech ni ki zo stał sty pen dy stą UNESCO i na po cząt ku
czerw ca 1961 r. ma wy je chać na Uni wer sy tet Ha rvar da, gdzie przez mi ni mum pół ro ku bę -
dzie mógł pra co wać w jed nym z naj więk szych i naj lep szych na świe cie la bo ra to riów in for -
ma tycz nych Ha rvard Com pu ta tion Cen ter. Za da nia po sta wio ne „Jac ko wi” – za twier dzo ne
przez dy rek to ra De par ta men tu I Hen ry ka So ko la ka65 – nie róż ni ły się zbyt nio od tych, któ -

64 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Jac kiem”, 24 V 1961 r., k. 137–140.
65 Hen ryk An to ni So ko lak, na zwi sko ro do we Mi ko łaj czak, s. Win cen te go, ur. 16 XII 1921 r. w Go ra ju,

od 6 IV 1961 r. do 14 I 1969 r. dy rek tor De par ta men tu I MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP,
Ka ta log funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 5 IX 2012 r.
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re zle ca no mu przed po przed ni mi wy jaz da mi66. Sku pia ły się one przede wszyst kim na zbie -
ra niu in for ma cji o no wych tech no lo giach i ich za sto so wa niu, or ga ni za cji ba dań na uko wych
oraz „na pro wa dze niach per so nal nych” na naj lep szych na ukow ców. Nie po kój ofi ce rów
Gocia i Ma czu ły bu dził fakt, że współ pra cow nik tak dłu go bę dzie wy sta wio ny na po ku sy
ka pi ta li stycz ne go świa ta i dzia ła nia wro gich służb spe cjal nych. Z te go po wo du kpt. Goć
omó wił z nim dzia ła nia kontr wy wia du Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki i szcze gól ną
sytuację, któ ra wy two rzy ła się po zdra dzie jed ne go z „na szych pra cow ni ków”, czym na wią -
zał do de zer cji puł kow ni ka Mi cha ła Go le niew skie go. Funk cjo na riu sze uspo ka ja li „Jac ka”,
stwier dza jąc, że zdraj ca nic nie wie na je go te mat. Goć i Ma czu ła z pre me dy ta cją okła my -
wa li Kar piń skie go. Ist nia ło bo wiem bar dzo du że ry zy ko, że Go le niew ski za pa mię tał per so -
na lia in ży nie ra, po nie waż za le d wie czte ry mie sią ce wcze śniej pod pi sał ra port za twier dza -
jący wer bu nek „Jac ka”67. Dy rek cja De par ta men tu I praw do po dob nie uzna ła, że ewen tu al na
de kon spi ra cja „Jac ka” nie po cią gnie za so bą po waż nych strat. Funk cjo na riu sze spe ku lo -
wali, że sko ro otrzy mał on sty pen dium i za pro sze nie do USA, to praw do po dob nie nie był
podej rze wa ny o współ pra cę z wy wia dem PRL. Kar piń ski miał co 8–10 ty go dni kon tak to -
wać się z cen tra lą za po mo cą szy fru wy ko rzy stu ją ce go zwy kłe kar ty pocz to we wy sy ła ne
do Pol ski. Punk tem ko re spon den cyj nym w kra ju był Dział De wi zo wy PAN, w któ rym pra -
co wa ła ku zyn ka kpt. Go cia68. W za leż no ści od sy tu acji Kar piń ski miał wy sy łać od po wied -
nią wi do ków kę: fo to gra fia za bu do wa nej uli cy lub pa no ra ma mia sta ozna cza ła, że wszyst ko
jest w po rząd ku; kart ka z po mni kiem – kon takt z kontr wy wia dem prze ciw ni ka lub utrud nie -
nia spo wo do wa ne przez nie go; fo to gra fia kwia tów – ofi cjal ny kon takt z funk cjo na riu szem
FBI; wi dok ko ścio ła lub in ne go obiek tu sa kral ne go – do stęp do cie ka wych ma te ria łów wy -
wia dow czych. Zdo by tą do ku men ta cję Kar piń ski mógł prze ka zy wać pol skim pla ców kom
dy plo ma tycz nym w No wym Jor ku i Wa szyng to nie69. „Ja cek” wy le ciał do USA na po cząt ku
czerw ca 1961 r. 

W cza sie po by tu na sty pen dium SB przez Biu ro „W” kon tro lo wa ła kon tak ty „Jac ka”
z kra jem. Per lu stra cja ko re spon den cji z in ży nie rem Der na ło wi czem po zwa la ła roz po znać
wy tycz ne Kar piń skie go kie ro wa ne do IPPT PAN. Li sty „Jac ka” do żo ny by ły rów nież skru -
pu lat nie prze glą da ne. Pierw szy zgrzyt we współ pra cy prze bie ga ją cej jak do tąd spo koj nie
na stą pił w mo men cie prze sła nia przez Kar piń skie go na punkt ko re spon den cyj ny li stu,
w któ rym pro sił SB o po moc w ścią gnię ciu do USA żo ny i dzie ci70. Jesz cze przed wy jaz -
dem in for ma tyk zgła szał po dob ny za miar, a funk cjo na riu sze nie wno si li w tej spra wie
sprze ci wu. Su ge ro wa li jed nak, że nie po wi nien li czyć na ich in ter wen cję w Biu rze Pasz por -
tów. Ja cek Kar piń ski przy zwy cza jo ny do po mo cy bez pie ki w spra wach zwią za nych z wy -
jaz da mi są dził, że i tym ra zem SB wyj dzie na prze ciw je go ocze ki wa niom. Wy jazd Eu la lii
Kar piń skiej do USA wraz z dzieć mi był we dług Go cia i Ma czu ły bar dzo nie wska za ny.
Zaist nia ło by wów czas ry zy ko, że kontr wy wiad USA bę dzie mógł użyć ro dzi ny „Jac ka” jako
środ ka na ci sku i w ten spo sób skło nić go do zdra dy lub też po zo sta nia na sta łe w USA.
W związ ku z po wyż szym pla no wa no uważ nie ob ser wo wać prze bieg re ali za cji spra wy
w BPZ i w ra zie ko niecz no ści zwró cić się z proś bą o „do trzy ma nie trzy mie sięcz ne go ter mi nu

66 AIPN, 00170/809/CD/1, Ra port, 26 V 1961 r., k. 145–146.
67 Ibi dem, Ra port do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Mi cha ła Go le niew skie go w spra wie

po zy ska nia do współ pra cy Jac ka Kar piń skie go, 9 I 1961 r., k. 19–21.
68 W in struk cjach dla „Jac ka” punkt ko re spon den cyj ny okre śla no ja ko „ad re sów ka”. A. Pacz kow ski, op.

cit., s. 401. 
69 AIPN, 00170/809/CD/1, In struk cja wy jaz do wa dla „Jac ka”, 25 V 1961 r., k. 147–149.
70 Ibi dem, List „Jac ka, 6 X 1961 r., k. 162–165.
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re ali za cji wnio sku”. W kar to te ce Biu ra ”C” umiesz czo no za pis, że pasz port mo że być wy -
da ny wy łącz nie po kon sul ta cji z Wy dzia łem VII De par ta men tu I. Przed „Jac kiem” zacho -
wy wa no po zo ry, że pro ble my z wy da niem do ku men tu to wy łącz na wina Biu ra Pasz por tów,
a funk cjo na riu sze wy wia du nie ma ją z tym nic wspól ne go71. Jed no cze śnie po in for mo wa no
re zy den ta w Am ba sa dzie PRL w Wa szyng to nie o moż li wo ści in ter wen cji „Jac ka” w spra -
wie pasz por tu dla żo ny i dzie ci. Re zy dent „Bo rys”72 miał za za da nie prze ko nać Kar piń skie -
go, że kwestie pro ce du ral ne mo gą unie moż li wić przy jazd żo ny oraz że do tych czas nie zda -
rza ło się, aby sty pen dy ści prze by wa li za gra ni cą z ca ły mi ro dzi na mi. Funk cjo na riu sze
z nie po ko jem stwier dza li, że in for ma tyk już od wie lu mie się cy jest „od cię ty od na szej pra -
sy” i nie do ce nia opre syj ne go cha rak te ru ame ry kań skich służb spe cjal nych. Oba wia no się,
że mi mo szcze rych chę ci i pa trio ty zmu „Ja cek” mo że stać się na rzę dziem kontr wy wia du
ame ry kań skie go. Roz mo wa z Kar piń skim mia ła być prze pro wa dzo na „kap tu ro wo” przez
pra cow ni ka am ba sa dy73. „Bo ry so wi” nie uda ło się jed nak na wią zać kon tak tu z „Jac kiem”,
po nie waż je go krót ka wi zy ta w am ba sa dzie nie da wa ła moż li wo ści od po wied nie go za aran -
żo wa nia roz mo wy7 4.

In ży nier zda wał so bie spra wę, że szan se od wie dze nia go w USA przez żo nę i dzie ci
są bar dzo ma łe, to też zmę czo ny roz łą ką z ro dzi ną po sta no wił przy je chać w od wie dzi ny
do kra ju. Nie spo dzie wa na wi zy ta wy wo ła ła du że za sko cze nie funk cjo na riu szy De par ta -
men tu I. W kil ka dni po przy lo cie „Ja cek” sam na wią zał z ni mi kon takt. Pod czas pierw -
sze go spo tka nia sze ro ko opi sy wał im swo je od czu cia. Naj więk sze wra że nie zro bi ły
na nim wy so ki po ziom ży cia Ame ry ka nów oraz przy chyl ność i sym pa tia oka zy wa ne mu
na każ dym kro ku. Kar piń ski był za sko czo ny ła two ścią do stę pu do wie lu la bo ra to riów
i za kła dów, któ re w związ ku z re ali zo wa ny mi w nich ba da nia mi nie by ły otwar te dla
osób po stron nych. Przy oka zji tych wi zyt roz ma wiał nie tyl ko z na ukow ca mi, lecz tak że
z oso ba mi po da ją cy mi się za pra cow ni ków rzą do wych, któ rzy szcze gó ło wo py ta li się
na te mat je go za in te re so wań ba daw czych, sto sun ku do PZPR, sym pa tii po li tycz nych,
moż li wo ści po zo sta nia na sta łe w USA75. Kar piń ski po dej rze wał, że by li oni pra cow ni -
ka mi FBI, nie spo tka ły go jed nak z ich stro ny żad ne szy ka ny, od czu wał ich „opie kę”
tylko w cza sie wy cie czek. W no wa tor skim la bo ra to rium kom pu te ro wym Da vid Ty lor
Mo del Ba sin76 pod Wa szyng to nem in for ma ty ko wi za bro nio no ro bie nia zdjęć. Kar piń ski
po czy nił jed nak mnó stwo ob ser wa cji o ame ry kań skich ba da niach nad sa te li ta mi i ra kie -
ta mi pro wa dzo ny mi w God dard Spa ce Fli ght Cen ter77. Po dzie lił się swo imi spo strze że nia mi
z Go ciem, któ ry ca łość roz mo wy na grał za po mo cą mi ni fo nu7 8. Oprócz te go Kar piń skie go

71 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 22 XI 1961 r., k. 170–171.
72 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych re zy den ta ps. „Bo rys”.
73 AIPN, 00170/809/CD/1, In struk cja nr 33/4/El/61 dla „Bo ry sa” z 21 XI 1961 r., k. 172.
74 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca „Jac ka”, 22 II 1962 r., k. 235.
75 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” 23 XII 1961 r., 27 XII 1961 r., k. 173.
76 Da vid Ty lor Mo del Ba sin był ów cze śnie przo du ją cą pla ców ką ba daw czą roz wo ju kon struk cji stat ków.

W sztucz nych do kach te sto wa no mo de le okrę tów i in nych urzą dzeń mor skich wy ko rzy sty wa nych przez US
Na vy i in ne in sty tu cje. DTMB był też miej scem in ten syw nych prac nad roz wo jem in for ma ty ki. Od 1959 r.
do 1960 r. trwa ły tam pra ce nad uży wa nym do dziś ję zy kiem pro gra mo wa nia COBOL, www.asme.org,
15 IX 2011 r.

77 God dard Spa ce Fli ght Cen ter „Ja cek” od wie dził w dwa la ta po je go otwar ciu. By ło to pod sta wo we la -
bo ra to rium NASA re ali zu ją ce klu czo we za da nia dla ame ry kań skie go pro gra mu ko smicz ne go, m.in. pro jek tu
Mer ku ry – pierw sze go ame ry kań skie go lo tu czło wie ka w ko smos w 1962 r., www.na sa.gov, 15 IX 2011 r.

78 AIPN, 00170/809/CD/1, Roz mo wa z „Jac kiem” 29 XII 1961 r. spi sa na z ta śmy ma gne to fo no wej,
2 I 1962 r., k. 192.
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wpusz czo no do głów nej sie dzi by Ar my Map Se rvi ce79, gdzie opro wa dzo no go po la bo -
ra to rium in for ma tycz nym. Zwie dził tak że pla ców ki ba daw cze firm Bur ro ughs Cor po ra -
tion, IBM, Fa ir child, En gi ne ered Elec tro nics Ltd., Wang Elec tro nics, Di An Con trols80.
W cza sie sty pen dium od wie dził miej sca, w któ rych po wsta wa ły idee i ma szy ny ma ją ce
klu czo wy wpływ na roz wój na uki ame ry kań skiej. Na Uni wer sy te cie Ha rvar da uczest ni -
czył w wy kła dach świa to wych sław, ta kich jak No am Chom sky, Tho mas Schel ling,
Antho ny Oet tin ger.

Bez pie kę draż ni ły po zy tyw ne opi nie o Sta nach Zjed no czo nych, uty ski wa no, że ob ser -
wa cje są nie obiek tyw ne i „Ja cek” nie do strze gał „po li cyj nej stro ny rzą dów w USA”81.
W trak cie świą tecz ne go po by tu Kar piń ski jesz cze kil ka krot nie spo tkał się z Go ciem i Ma czu łą,
któ rym skar żył się na dzia ła nie Biu ra Pasz por tów. Funk cjo na riu sze obie ca li, że o ile zaj -
dzie ta ka po trze ba, to bę dą in ter we nio wać w spra wie pasz por tu dla je go żo ny. Mi mo so -
len nych za pew nień esbeków Kar piń ski czuł się ura żo ny ich bra kiem za ufa nia. Pro wo ka -
cyj nie py tał, czy są go aż tak pew ni, że po zwo li li by na wy jazd je go żo nie i dzie ciom. Goć
w od po wie dzi za sła niał się prze pi sa mi, któ re obo wią zu ją wszyst kich bez wy jąt ku82. „Ja -
cek” do brze pa mię tał, że przed wy jaz dem do An glii bły ska wicz ne za ła twie nie pasz por tu
nie sta no wi ło dla jego „przy ja ciół” żad ne go pro ble mu, więc trud no po dej rze wać, że uwie -
rzył wy ja śnie niom Gocia. Kar piń ski przy wykł, że w za mian za prze ka zy wa ne in for ma cje
i ma te ria ły SB współ fi nan so wa ła lub przy naj mniej uła twia ła mu re ali zo wa nie je go pla nów.
Na każ dym kro ku pod kre ślał swój pa trio tyzm i przy wią za nie do kra ju, któ re zmu sza ją go
do od rzu ca nia in trat nych pro po zy cji pra cy w USA83. Praw do po dob nie wie rzył, że po ru sze -
ni je go pro fe sjo na li zmem i szcze ro ścią funk cjo na riu sze za wsze bę dą udzie la li mu po mo -
cy. Tym ra zem jed nak moc no się roz cza ro wał. Po po wro cie „Jac ka” do USA w stycz -
niu 1962 r. bezpieka od TW ps. „Wi śniew ski”84 otrzy ma ła in for ma cje su ge ru ją ce, że
Eu la lia Kar piń ska wy prze da je ma ją tek przed wy jaz dem do USA i pla nu je już nie wra cać
do kra ju85. Do nie sie nie „Wi śniew skie go” po sta no wio no skon fron to wać ze spo strze że nia mi
TW ps. „Do dek”86. In ży nier Der na ło wicz z ca łą pew no ścią stwier dził, że Kar piń ski jest
czło wie kiem po waż nym, na pew no „nie zro bi świń stwa” i po wró ci z USA, na wet gdy by
był tam z żo ną, po nie waż wie, że tyl ko w Pol sce mo że osią gnąć suk ces za wo do wy i pre -
stiż. Do dał tak że, że Kar piń scy wbrew wcze śniej szym pla nom nie za mie rza ją za bie rać
w po dróż dzie ci87. Mi mo za pew nień „Do dka” dy rek cja De par ta men tu I nie za ufa ła „Jac ko -
wi” i nie ze zwo li ła na wy da nie pasz por tu Eu la lii Kar piń skiej. Na czel nik Wy dzia łu VII

79 Ar my Map Se rvi ce – struk tu ra Ar mii USA, któ ra ów cze śnie zaj mo wa ła się zbie ra niem, opra co wy wa -
niem i dys try bu cją map i ana liz kar to gra ficz nych. AMS przy go to wy wał też opra co wa nia na po trze by CIA
na pod sta wie zdjęć z sa mo lo tów i sa te lit szpie gow skich, www.nga.mil, 15 IX 2011 r.

80 AIPN, 00170/809/CD/1, Ze sta wie nie ma te ria łów do star czo nych przez „Jac ka” w koń cu grud nia 1961 r.,
8 I 1962 r., k. 214–218. Wy mie nio ne w ze sta wie niu fir my sta no wi ły ów cze śnie świa to wą czo łów kę pod wzglę -
dem pro duk cji ma szyn ma te ma tycz nych i pod ze spo łów elek tro nicz nych. Wy ko ny wa ne przez nie urzą dze nia
pra co wa ły w naj no wo cze śniej szych cen trach ob li cze nio wych na ca łym świe cie.

81 Ibi dem, Ra port z roz mów z „Jac kiem” w dniach 27, 29 i 31 XII 1961 r., 3 I 1962 r., k. 184.
82 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” 23 XI 1961 r., 27 XII 1961 r., k. 173.
83 Ibi dem, Ra port z roz mo wy z „Jac kiem” 15 VI 1962 r., 19 VI 1962 r., k. 253–259.
84 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych in for ma to ra ps. „Wi śniew ski”.
85 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa, 30 I 1962 r., k. 227.
86 Pod pseu do ni mem „Do dek” SB za re je stro wa ła Ja nu sza Do rię -Der na ło wi cza. Ma te ria ły ar chi wal ne oso -

bo we go źró dła in for ma cji zło żo no do ar chi wum w 1966 r. i znisz czo no w 1974 r. Dzien nik ar chi wal ny akt
dzia łu „I” Biu ra „C MSW w za so bie BUiAD IPN.

87 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Do dkiem” 23 I 1962 r., 24 I 1962 r.,
k. 225–226.
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Depar ta men tu I ppłk Ta de usz Szad kow ski8 8

uwa żał, że w świe tle do nie sień „Wi śniew -
skie go” jest to zbyt ry zy kow ne. Od wo łał się
do opi nii dy rek to ra De par ta men tu I Hen ry ka
So ko la ka o nie podej mo wa niu żad nych in -
ter wen cji w BPZ. Szad kow ski praw do po -
dob nie oba wiał się, że z po wo du przy jaź ni
je go bra ta z Eu la lią Kar piń ską zbyt nia przy -
chyl ność w spra wie pasz por tu mo że być źle
po strze ga na przez prze ło żo nych. Bez in ter -
wen cji funk cjo na riu szy De par ta men tu I Eu -
la lia Kar piń ska mia ła ma łe szan se na wy -
jazd do mę ża. Wy ni ka ło to po czę ści ze
sta no wi ska PAN, któ ra nie chcia ła po przeć
wnio sku. Znie cier pli wio ny „Ja cek” pod czas
wi zy ty w Am ba sa dzie PRL w Wa szyng to nie
zło żył pi smo do dy rek cji BPZ, w któ rym
przed sta wiał ar gu men ty prze ma wia ją ce
za wy da niem pasz por tu dla żo ny. Uty ski -
wał, że za ist nia łe trud no ści świad czą o bra -
ku za ufa nia do oby wa te la89. Skar gi nie
na wie le się zda ły, więc przez żo nę „Ja cek”
pro sił o po moc „Do dka”. Kar piń ski praw do -
po dob nie do my ślał się, że „Do dek” tak że
kon tak tu je się z funk cjo na riu sza mi SB.

Wza jem na de kon spi ra cja „Jac ka” i „Do dka” mo gła wy nik nąć z bli skich re la cji łą czą cych
obu in ży nie rów, a być mo że wpły nę ły na to tak że błę dy w pra cy ope ra cyj nej Go cia i Ma -
czu ły. Obydwaj współ pra cow ni cy spo ty ka li się z tym sa mym ofi ce rem pro wa dzą cym i to

88 Ta de usz Szad kow ski, s. Wa len te go, ur. 9 V 1922 r. w Kra snym sta wie. Przed woj ną pra co wał ja ko sto larz.
Wie lo let ni pra cow nik wy wia du PRL. Pra cow nik służ by dy plo ma tycz nej MSZ i cen tral nych jed no stek
MSW. 15 IX 1954 r. – młod szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu I MUBP w Szcze ci nie; 25 II 1946 r. – star szy re fe rent
Re fe ra tu V MUBP w Szcze ci nie; 4 V 1946 r. – star szy re fe rent PUBP w Głę bo kiem; 10 X 1946 r. – kur sant sze -
ścio mie sięcz ne go kur su w Cen trum Szko le nio wym MBP; 1 IV 1947 r. – star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu I
WUBP w Szcze ci nie; 1 V 1947 r. – p.o. sze fa PUBP w Gry fi cach; 31 I 1948 r. – szef PUBP w Gry fi cach;
1 III 1948 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I WUBP w Szcze ci nie; 1 I 1950 r. – kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu V
De par ta men tu I MBP; 1 VIII 1952 r. – kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu V De par ta men tu I MBP; 1 VI 1953 r. – za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu I MBP; 1 IV 1955 r. – na czel nik Wydzia łu I De par ta men tu II
KdsBP; 1 VII 1955 r. – na czel nik wy dzia łu na eta cie 060/1 De par ta men tu II KdsBP; 1 IV 1956 r. – na czel nik wy -
dzia łu na eta cie 060/16 De par ta men tu II KdsBP; 28 XI 1956 r. – na czel nik wy dzia łu na eta cie 060/1 De par ta men -
tu I MSW; 1 I 1957 r. – star szy in spek tor na eta cie 060/14 De par ta men tu I MSW; 1 VII 1958 r. – na czel nik Wy -
dzia łu III De par ta men tu I MSW; 1 IV 1961 r. – na czel nik Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW; 1 V 1961 r. – na czel nik
Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 X 1963 r. – star szy in spek tor na eta cie 03/I De par ta men tu I
MSW; 1 XI 1963 r. – star szy in spek tor na eta cie 06/I De par ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – star szy in spek tor na eta -
cie 09/I De par ta men tu I MSW; 15 IX 1968 r. – zwol nio ny z MSW w związ ku z przej ściem do MSZ; 20 III 1984 r.
– przy ję ty po now nie do służ by na sta no wi sko star sze go in spek to ra Gru py Re zer wo wej przy De par ta men cie Kadr
MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ber li nie (sier pień 1955 r. – sier pień 1957 r.
– re zy dent) i Ber nie (kwie cień 1964 r. – re zy dent wy wia du „Roch”). Zwol nio ny z MSW 20 II 1990 r.
AIPN, 003175/215/1/CD.

89 AIPN, 00170/809/CD/1, Pi smo Jac ka Kar piń skie go, 9 II 1962 r., k. 232–233.
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w tych sa mych miej scach, np. w ka wiar ni „Sto li ca”90. „Do dek”, bę dą cy nie ja ko w cie niu
Kar piń skie go, współ pra cą z SB chciał praw do po dob nie uto ro wać so bie lep szą dro gę do ka -
rie ry, a w szcze gól no ści do za gra nicz nych wy jaz dów na uko wych i za rob ko wych91.

W po ło wie czerw ca 1962 r. Ja cek Kar piń ski po wró cił do Pol ski. W pierw szych dniach
po by tu w War sza wie na wią zał kon takt z SB. Pod czas spo tka nia w lo ka lu kon tak to wym
na ul. Kwia to wej opo wie dział o po dró ży, pro ble mach ze służ ba mi cel ny mi, któ re nie po ko -
iły go z po wo du za ku pio ne go w USA sa mo cho du. Roz mo wa prze bie ga ła po cząt ko wo
w chłod nej at mos fe rze. „Ja cek” był zły, po nie waż nie zi ści ły się je go pla ny o wspól nej po -
dró ży z żo ną po USA. Kar piń ski z uwa gi na brak spo dzie wa nych ko rzy ści gro ził, że ze rwie
współ pra cę92. Goć sta rał się od zy skać przy chyl ność cen ne go źró dła in for ma cji. W ra mach
za cie śnia nia kon tak tów Kar piń ski za in ka so wał 300 do la rów na ko lej ną po dróż po ośrod -
kach na uko wych w Re pu bli ce Fe de ral nej Nie miec, Fran cji i Bel gii oraz pasz port dla żo ny93. 

Pod czas spo tkań z ofi ce rem pro wa dzą cym w czerw cu 1962 r. Kar piń ski dzie lił się swo -
imi spo strze że nia mi z po dró ży po USA, pod czas któ rej wi zy to wał m.in. RAND Cor po ra tion
– naj więk szy ame ry kań ski think tank94. Co wię cej, „Ja cek” przy wiózł ze so bą po nad 150 kg
ma te ria łów na uko wych, wie le z nich by ło taj nych lub na pra wach rę ko pi su. SB do ma ga ła
się tak że spo rzą dze nia cha rak te ry styk na ukow ców po zna nych przez in ży nie ra. Kar piń ski
czę ścio wo przy chy lił się do tej proś by, jed nak ko lej ny raz sta now czo pod kre ślił, że ni gdy
nie zdo bę dzie się na wer bo wa nie ich do współ pra cy z wy wia dem i nie chce być „za wo do -
wym agen tem”95. De par ta ment I miał na dzie ję, że „Ja cek” uży je swo ich zna jo mo ści i po -
mo że zor ga ni zo wać sta że lub sty pen dia na Za cho dzie dla pol skich na ukow ców. Me ce nat ze
stro ny SB da wał pew ność, że mło de ta len ty wy sła ne do kra jów ka pi ta li stycz nych oprócz
po sze rza nia na uko wych ho ry zon tów wy ko na ją wie le za dań dla ko mu ni stycz ne go wy wia du.
Pla ny te jed nak nie do szły do skut ku. „Ja cek” bał się, że prę dzej czy póź niej wy szło by
na jaw, że po le ca ni przez nie go sty pen dy ści zaj mu ją się szpie go stwem i tym sa mym zde -
kon spi ru ją je go po wią za nia z SB, co cał ko wi cie zdys kre dy tu je go wśród za chod nich na -
ukow ców. Praw do po dob nie dla te go był zde cy do wa nie prze ciw ny wy jaz do wi „Do dka”
na sty pen dium do USA96.

Mi mo czę stych wy jaz dów za gra nicz nych Ja cek Kar piń ski zaj mo wał się pra ca mi kon -
struk cyj ny mi w IPPT PAN. Ba da nia nad ma szy na mi in for ma tycz ny mi i in for ma ty za cją prze -
my słu w pierw szej po ło wie lat sześć dzie sią tych by ły zda niem „Jac ka” pro wa dzo ne źle i opie -
sza le. Po wo dem ta kie go sta nu rze czy by ły przede wszyst kim brak wy kwa li fi ko wa nej ka dry
in ży nier skiej i nie kom pe ten cja osób kie ru ją cych ośrod ka mi na uko wy mi. In sty tut Ma szyn
Ma te ma tycz nych – sztan da ro wa pla ców ka roz wo jo wa ów cze snej pol skiej elek tro ni ki – był
uwa ża ny przez „Jac ka” za sie dli sko igno ran tów i dar mo zja dów. IMM ze swo ją licz ną, kil ku -
set oso bo wą ka drą i roz bu do wa ny mi struk tu ra mi ad mi ni stra cyj ny mi był kosz to chłon ny, nie
umiał zbu do wać no wo cze snej ma szy ny cy fro wej i ge ne ro wał de fi cyt na po zio mie jed ne go

90 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Do dkiem” 23 I 1962 r., 24 I 1962 r., k. 225–226; por. ibi dem,
No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” z 23 XII 1961 r., 27 XII 1961 r., k. 173.

91 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Do dkiem” 28 II 1962 r., 1 III 1962 r., k. 237–238.
92 Ibi dem, No tat ka ze spo tka nia z „Jac kiem” 11 VI 1962 r., 12 VI 1962 r., k. 249–252.
93 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca wy jaz du „Jac ka” do NRF i Bel gii, 29 VIII 1962 r., k. 275–278.
94 Na zwa think tan ku RAND by wa nie kie dy roz wi ja na ja ko Re se arch and De ve lop ment. By ła to nie za leż -

na or ga ni za cja non pro fit dzia ła ją ca na rzecz ar mii i rzą du USA, sku pia ją ca wy bit nych na ukow ców, któ rzy
zajmo wa li się opra co wy wa niem ana liz m.in. do ty czą cych dok tryn pro wa dze nia zim nej woj ny; por. ibi dem,
Nie któ re te ma ty RAND Cor po ra tion, b.d., k. 260.

95 Ibi dem, Ra port z roz mo wy z „Jac kiem” 15 VI 1962 r., 19 VI 1962 r., k. 253–259.
96 Ibi dem, No tat ka ze spo tka nia z „Jac kiem” 17 VIII 1962 r., 18 VIII 1962 r., k. 270–273.
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mi liar da zło tych rocz nie. Pu bli ka cje na uko we In sty tu tu by ły tak za co fa ne, że aby unik nąć
kom pro mi ta cji, pu bli ko wa no je w bar dzo ni skich na kła dach9 7. Kie ru ją cy nim prof. Le on Łu -
ka sze wicz był uwa ża ny przez Kar piń skie go za dyk ta to ra i „an ty ta lent tech nicz no -in ży nier -
ski”, któ ry IMM trak to wał jak pry wat ny fol wark. Na kie row ni czych sta no wi skach ob sa dzał
lu dzi ma ło kre atyw nych, ale po słusz nych. For so wał re ali za cję tyl ko wła snych po my słów,
a co gor sza nie do pusz czał do gło su mło dych i zdol nych na ukow ców98. IMM kon stru ował
i pro du ko wał ma szy ny sam dla sie bie, roz dmu chi wał do ku men ta cję kon struk cyj ną i spra -
woz daw czość, któ ra po zwa la ła na czer pa nie jesz cze więk szych pie nię dzy z bu dże tu pań stwa.
Po gło ski o re we la cyj nej szyb ko ści do świad czal nej ma szy ny IMM ZAM-3 uwa żał za fik cję,
a tech no lo gię ele men tów fer ry to wych uży tych do jej pro duk cji kry ty ko wał ja ko za wod ną
i prze sta rza łą. IPPT PAN tak że nie dys po no wał moż li wo ścia mi za pew nie nia „Jac ko wi” od -
po wied nich wa run ków pra cy99. W związ ku z bra kiem wła ści wej pla ców ki Kar piń ski swo ją
przy szłość wią zał z no wym ośrod kiem ba daw czo -kon struk cyj nym, któ ry za kła da no utwo -
rzyć dzię ki po mo cy człon ka Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR Eu ge niu sza Szy ra. No wa pla ców -
ka – In sty tut Ba dań Prze my sło wych – mia ła dys po no wać no wo cze snym ośrod kiem ob li cze -
nio wym, któ re go kie row ni kiem zo stał by Kar piń ski100, ale wy ma ga ła du żych na kła dów
de wi zo wych, zwłasz cza na wy po sa że nie w ma szy ny li czą ce. To spo wo do wa ło, że pod rzą -
da mi eki py Go muł ki ogra ni cza ją cej wszel kie wy dat ki de wi zo we pro jekt utwo rze nia IBP był
bez szans na re ali za cję. In for ma tyk jed nak nie prze ry wał prac kon struk cyj nych. 

MSW naj bar dziej in te re so wa ło się za gra nicz ny mi wy jaz da mi „Jac ka”, któ re mo gły uła -
twić na wią za nie no wych kon tak tów i po sze rzyć gro no po ten cjal nych współ pra cow ni ków
De par ta men tu I. Oka zji do te go ty pu dzia łań do star czył wy jazd in ży nie ra wraz z żo ną
na kon fe ren cje na uko we do Mo na chium i Bruk se li we wrze śniu 1962 r.101 Po po wro cie
„Jacek” tra dy cyj nie przed ło żył Go cio wi i Ma czu le no tat ki z kon fe ren cji, któ re wzbo ga co ne
zo sta ły o ust ne ko men ta rze in ży nie ra na gra ne przez funk cjo na riu szy na ma gne to fon. Więk -
szość ma te ria łów z kon fe ren cji w Mo na chium i Bruk se li prze ka za no „przy ja cio łom ra dziec -
kim”. W ra mo wym pla nie pra cy na 1963 r. i oce nie pra cy za 1962 r. mjr Goć chwa lił „Jac -
ka” za do bre wy ni ki w zdo by wa niu in for ma cji na uko wo -tech nicz nych i szcze rość
w kon tak tach z SB. Za strze że nia es be ka bu dzi ła je dy nie nie chęć in ży nie ra do do no si ciel -
stwa na kon kret ne oso by10 2. 

Pew ne zmia ny w sto sun kach mię dzy SB a „Jac kiem” na stą pi ły na po cząt ku 1963 r. Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych otrzy ma ło z Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych pi sma kie ro -
wa ne do Wy dzia łu Kon su lar ne go Am ba sa dy PRL w Wa szyng to nie świad czą ce o po waż nych
zo bo wią za niach fi nan so wych „Jac ka”, z któ rych nie roz li czył się po po wro cie do kra ju. The
Na tio nal Shaw mut Bank of Bo ston prze słał do pol skiej pla ców ki dy plo ma tycz nej pi smo,
w któ rym pro si o po moc w skon tak to wa niu się z Jac kiem Kar piń skim – sty pen dy stą
UNESCO, któ ry za ku pił w cza sie po by tu w USA sa mo chód „Ford Fal con” i po po wro cie
do Pol ski za prze stał spła ca nia wzię tej na ten cel po życz ki103. Kie row nic two De par ta men -
tu I nie mia ło wcze śniej szych in for ma cji na te mat za dłu że nia „Jac ka” i wia do mość ta po sta -
wi ła wia ry god ność in for ma to ra pod zna kiem za py ta nia. Na czel nik Wy dzia łu VII De par ta men tu I

97 Ibi dem, No tat ka ze spo tkań z „Jac kiem” 5 i 7 XI 1962 r., 8 XI 1962 r., k. 288–291.
98 Ibi dem, No tat ka „Jac ka” do ty czą ca IMM, 17 X 1962 r., k. 298–299.
99 Ibi dem.
100 Ibi dem, No tat ka ze spo tka nia z „Jac kiem” 10 X 1962 r., 11 X 1962 r., k. 292.
101 AIPN, 00170/809/CD/2, Ra port do dy rek to ra De par ta men tu I, 14 VIII 1962 r., k. 5.
102 Ibi dem, Oce na pra cy KI ps. „Ja cek”, 28 XI 1962 r., k. 10–21.
103 Ibi dem, Od pis pi sma Am ba sa dy PRL w Wa szyng to nie z 22 I 1963 r., k. 24–26.
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Ta de usz Szad kow ski w no tat ce skie ro wa nej do ofi ce rów pro wa dzą cych „Jac ka” na kre ślił stra -
te gię wykorzystania pro ble mów in ży nie ra na ko rzyść re sor tu. Na naj bliż szym spo tka niu Goć
i Ma czu ła mie li go de li kat nie wy py tać o spra wy fi nan so we i spro wo ko wać do po ru sze nia
kwe stii dłu gu. SB pla no wa ła wy ci szyć spra wę, o ile Kar piń ski szyb ko wska że spo sób spła ty
zo bo wią za nia104. Kom pro mi ta cja in ży nie ra w śro do wi sku na uko wym za rów no w kra ju, jak
i za gra ni cą by ła by nie ko rzyst na dla re sor tu, po nie waż unie moż li wi ło by to dal szą pra cę „Jac -
ka” na rzecz wy wia du na uko wo -tech nicz ne go10 5. Bank jed nak prze słał pi sma tak że do PAN
i spra wy nie da ło się już tak ła two za mieść pod dy wan. Biu ro Współ pra cy z Za gra ni cą PAN
zmu si ło na ukow ca do zło że nia wy ja śnień. Kar piń ski tłu ma czył, że ra ty za sa mo chód mia ły
być opła co ne przez je go ame ry kań skie go ko le gę Da vi da Han se na, któ re mu w roz li cze niu zo -
sta wił swój sta ry sa mo chód i pew ną kwo tę go tów ki. Celem wy war cia na ci sku na dy rek cję
PAN po wo ły wał się na swo je zna jo mo ści w bez pie ce, lecz mi mo te go za ko mu ni ko wa no mu,
że spra wa zo sta nie skie ro wa na na dro gę są do wą i po stę po wa nia dys cy pli nar ne go. Z od sie czą
Kar piń skie mu przy szedł je go ofi cer pro wa dzą cy, któ ry w roz mo wie z wła dza mi PAN twier -
dził, że SB i wi ce pre mie ro wi Pio tro wi Ja ro sze wi czo wi bar dzo za le ży na tym, że by wo bec in -
ży nie ra nie wy cią ga no żad nych kon se kwen cji. W śro do wi sku kie row ni czym PAN – ne ga tyw -
nie na sta wio nym do „Jac ka” – wia do mość, że MSW sta ra się tu szo wać wy bry ki Kar piń skie go,
wy wo ła ła fa lę po ru sze nia. Pra cow ni cy PAN twier dzi li, że szar ga on do bre imię pol skie go na -
ukow ca. Taj ni współ pra cow ni cy Wy dzia łu IV De par ta men tu III106 za sy gna li zo wa li na stro je
nie za do wo le nia w PAN wy wo ła ne spra wą Kar piń skie go – jed nost ka ta prze sła ła od po wied nie
pi smo do De par ta men tu I1 07. Pod puł kow nik Ma czu ła mu siał zło żyć wy ja śnie nia, w któ rych
za prze czył, ja ko by wy wie rał na ci ski na dy rek to ra Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą PAN w spra -
wie „Jac ka”108. W ob li czu nie ko rzyst ne go dla Kar piń skie go roz wo ju sy tu acji Re fe rat do Wal ki
z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą KD MO War sza wa -Sta re Mia sto wszczął prze ciw ko nie mu
po stę po wa nie w spra wie kra dzie ży lamp elek tro no wych z PAN oraz prze stępstw de wi zo wych.
Je dy na po moc, któ rą za ofe ro wa ła SB, po le ga ła na uła twie niu trans fe ru pie nię dzy do USA
przez Na ro do wy Bank Pol ski przeznaczonych na spła tę zobowiązania1 09.

Roz wa ża jąc spra wę dłu gu in ży nie ra, moż na za ob ser wo wać, że głów ną osią współ pra cy
mię dzy nim a SB był zysk. „Ja cek” chciał mak sy mal nie wy ko rzy stać wpły wy swo ich pro -
tek to rów, igno ru jąc na wet groź bę de kon spi ra cji. De par ta ment I nie miał za mia ru ra to wać
swo je go współ pra cow ni ka za wszel ką ce nę. Me to dą mi ni mal nych po su nięć sta rał się wzbu -
dzać w nim po czu cie wdzięcz no ści. Goć i Ma czu ła swój cel osią gnę li. Kło po ty z mi li cją i nie -
przy chyl ność czę ści śro do wi ska kie row ni cze go w PAN po wo do wa ły, że „Ja cek” bar dzo po trze -
bo wał sprzy mie rzeń ców. Po wie lu przy go to waw czych roz mo wach Kar piń ski zgo dził się
na pod pi sa nie zo bo wią za nia do współ pra cy. Mia ło ono for mę umo wy mię dzy nim a mjr.
Gociem wy stę pu ją cym w imie niu SB. Pod pi su ją cy do ku ment oby wa tel zo bo wią zy wał się
do udzie la nia in for ma cji o cu dzo ziem cach, oby wa te lach PRL oraz wszyst kich in te re su ją cych
SB spra wach. „Umo wa” zo sta ła pod pi sa na do pie ro po umiesz cze niu do pi sku, że „prze ka zy -

104 Ibi dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I Ta de usza Szad kow skie go, 31 I 1963 r., k. 23.
105 Ibi dem, Ra port do ty czą cy KI ps. „Ja cek”, 12 II 1963 r., k. 35–38.
106 Wy dział IV De par ta men tu III ów cze śnie zaj mo wał się m.in. ochro ną ope ra cyj ną śro do wisk na uko wych.

Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 14.
107 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa, 4 VII 1963 r., k. 59–60.
108 Por. P. Ple skot, „Wład cy pasz por tów”. Biu ro Współ pra cy Na uko wej z Za gra ni cą PAN. Szkic ana li zy

[w:] Stłam szo na na uka? In wi gi la cja śro do wisk aka de mic kich i na uko wych przez apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX wie ku, red. P. Fra na szek, War sza wa 2010, s. 160–184.

109 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa, 5 VIII 1963 r., k. 61–62.
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wa nie in for ma cji o lu dziach dzia ła ją cych na szko dę Pol ski Lu do wej” bę dzie mia ło miej sce
je dy nie „w ra mach nor mal nych obo wiąz ków oby wa tel skich”. „Ja cek” ob rał so bie no wy
pseu do nim – „Sta ni sław”, miał on ochro nić go przed de kon spi ra cją110. In ży nier wy ka zy wał
za in te re so wa nie psy cho lo gicz ny mi aspek ta mi pra cy ope ra cyj nej. Wie lo krot nie stwier dzał, że
nie zna się na lu dziach i chciał by na uczyć się, jak moż na ni mi ma ni pu lo wać dla uzy ska nia
wła snych ce lów. Ocze ki wał od es be ków in struk ta żu szpie gow skie go, któ ry mógł by wy ko -
rzy stać w zdo by wa niu po trzeb nych mu in for ma cji na uko wych111. Goć i Ma czu ła pla no wa li
wy ko rzy stać kwa li fi ka cje „Jac ka” do in for ma ty za cji re sor tu. Pod czas spo tkań pod ko niec
1963 r. oma wia no z kon struk to rem moż li wość stwo rze nia ma szy ny kar to tecz nej na po trze by
MSW. Kar piń ski po twier dził moż li wość uru cho mie nia urzą dze nia w cią gu dwóch lat kosz -
tem ok. 150 tys. do la rów112. Za ło że nia kon struk cyj ne mia ły opie rać się o do świad cze nia,
jakie in ży nier wy niósł z ob ser wa cji ma szy ny kar to tecz nej za rzą dza ją cej go spo dar ką ma te ria -
ło wą Ar mii USA w Da vid Ty lor Mo del Ba sin113. Pol ska ma szy na mia ła być po łą czo na z sie -
cią da le ko pi sów, dzię ki któ rym moż na by ło au to ma tycz nie prze sy łać da ne na od le głość, np.
do po szcze gól nych wy dzia łów „C” ko mend wo je wódz kich. Kar ty (re kor dy) mia ły dzie lić się
na 48 grup i pod grup, a każ dy re kord miał za wie rać 15 in for ma cji. Kom pu ter „Jac ka” miał
szan sę stwo rzyć pod wa li ny in for ma ty za cji Biu ra „C” MSW, jed nak z nie wia do mych przy -
czyn po 1963 r. ni gdy nie po wró co no do tych kon cep cji114. 

W 1963 r. na czel nik Wy dzia łu VII De par ta men tu I zda wał so bie spra wę, że w ob li czu
afe ry zwią za nej z sa mo cho dem i po stę po wa nia dys cy pli nar ne go w PAN „Ja cek” ma nie -
wiel kie szan se na za gra nicz ne de le ga cje z PAN i dzia łal ność wy wia dow czą po za PRL. Roz -
le głe kon tak ty za wo do we na ukow ca z cu dzo ziem ca mi od wie dza ją cy mi Pol skę po wo do wa ły
jed nak, że wie lo krot nie miał on oka zję do świad cze nia usług wy wia do wi na uko wo -tech -
nicz ne mu. Naj po waż niej sze za da nie Kar piń skie go w tym okre sie po le ga ło na udzia le
w licz nych dzia ła niach ope ra cyj nych zwią za nych z pla na mi za ku pu przez PRL duń skiej
maszy ny li czą cej GIER. Urzą dze nie by ło do brze oce nia ne przez „Jac ka”, któ ry uwa żał, że
wo bec bra ku wi do ków na skon stru owa nie pol skie go kom pu te ra po dob nej kla sy wska za ny
był by za kup kil ku ma szyn GIER115. Duń skiej fir mie Re gne cen tra len – do syć ma łej i po cząt -
ku ją cej na ryn ku elek tro ni ki – bar dzo za le ża ło na wej ściu na ry nek kra jów de mo kra cji ludo -
wej116. Bez żad nych kon kret nych obiet nic ze stro ny pol skiej Duń czy cy przy wieź li kom pu -
ter do PRL i pre zen to wa li go za in te re so wa nym na ukow com. Po cząt ko wo by ły pew ne
wi do ki na za kup ma szyn GIER dla Cen tral ne go Ośrod ka Ob li cze nio we go PAN oraz Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, póź niej jed nak rek tor uczel ni Sta ni sław Tur ski w roz mo wie
z Kar piń skim stwier dził, że w chwi li obec nej nie ma szans na po zy ska nie urzą dzeń117. Pobyt
na ukow ców z Re gne cen tra len wią zał się z wie lo ma ko rzy ścia mi dla pol skich in for ma ty ków,
któ rzy oprócz te go, że za po zna wa li się z do syć no wo cze sną ma szy ną cy fro wą, bra li tak że

110 Ibi dem, Umo wa z 20 I 1964 r., k. 75.
111 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Jac kiem” 20 I 1964 r., 21 I 1964 r., k. 73–74; por. ibi dem,

Ra port ze spo tka nia z „Jac kiem” 28 X 1963 r., 29 X 1963 r., k. 67–70.
112 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo tka nia z „Jac kiem” 11 I 1963 r., 12 I 1963 r., k. 83–84.
113 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca elek tro no wych ma szyn kar to tecz nych, 24 I 1963 r., k. 89–90. 
114 Ibi dem, No tat ka „Jac ka” pt. „Sys tem kar to tecz ny”, 22 I 1963 r., k. 88.
115 Ibi dem, No tat ka, 20 I 1963 r., k. 22.
116 Duń ska fir ma Re gne cen tra len w la tach sześć dzie sią tych od nio sła wie le suk ce sów w kon tak tach han dlo -

wych z kra ja mi de mo kra cji lu do wej. Kom pu te ry GIER za ku pi ły m.in. Buł ga ria, Cze cho sło wa cja, NRD,
Rumu nia, Wę gry, http://www.da ta mu seum.dk, 15 IX 2011 r.

117 AIPN, 00170/809/CD/2, Uwa gi do no tat ki „Sta ni sła wa” z 19 XI 1963 r., k. 125–126.
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udział w bez płat nych kur sach pro gra mo wa nia w ję zy ku AL GOL118. Mi mo bra ku de wiz
na trans ak cję z Duń czy ka mi De par ta ment I po sta no wił zdo być do ku men ta cję tech nicz ną
GIER. Ma szy na pra co wa ła nie omal nie prze rwa nie w Sa li Ko per ni kań skiej Pa ła cu Kul tu ry
i Na uki, ob słu gi wa li ją pra cow ni cy Re gne cen tra len wraz z na ukow ca mi pol ski mi. Ma jor
Goć na wią zał kon takt z na czel ni kiem Wy dzia łu Służ by Po rząd ko wej PKiN nie ja kim Klej -
ną119 – by łym funk cjo na riu szem SB – w ce lu spraw dze nia moż li wo ści wy ko na nia fo to ko pii
pla nów znaj du ją cych się przy kom pu te rze. Nie ste ty nie wia do mo, czy ak cja za koń czy ła się
po wo dze niem, jed nak w ta ki czy in ny spo sób SB we szła w po sia da nie trzech to mów do ku -
men ta cji tech nicz nej GIER120. Suk ces był nie peł ny, po nie waż w roz mo wie z Duń czy ka mi
Kar piń ski otrzy mał in for ma cję, że je den z to mów nie zo stał przy wie zio ny do Pol ski i znaj -
du je się w sie dzi bie fir my w Ko pen ha dze. SB pla no wa ła, że „Ja cek” za pro szo ny do Ko pen -
ha gi na ma ją cą się od być w 1964 r. kon fe ren cję na uko wą zdo bę dzie bra ku ją ce pla ny.
Ponow na oka zja do wy ko rzy sta nia „Jac ka” po ja wi ła się w mar cu 1964 r., kie dy w PKiN
pre zen to wa no ma szy nę ma te ma tycz ną El liot 503 fir my El liot Bro thers z Lon dy nu. In ży nier
do stał za da nie zdo by cia moż li wie naj szer szej wie dzy o urzą dze niu. W no tat ce spo rzą dzo nej
po wy ko na niu za da nia za war te zo sta ły szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce kom pu te ra, ob -
słu gu ją cych go na ukow ców i do ku men ta cji tech nicz nej. Sko ro szyt za wie ra ją cy kom plet ne
pla ny urzą dze nia miał być sko pio wa ny w po ro zu mie niu z Klej ną1 21. Wy so kie osią gnię cia
na po lu szpie go stwa tech no lo gicz ne go znaj dy wa ły uzna nie dy rek cji De par ta men tu I.
Za zdo by cie ma te ria łów, któ re „po zwo li ły za osz czę dzić znacz ne su my de wiz i zło tych pol -
skich”, mjr Goć otrzy mał wy róż nie nie i na gro dę w wy so ko ści 5000 zł122. 

Kar piń ski przy oka zji za wie ra nia no wych zna jo mo ści z cu dzo ziem ca mi spo rzą dzał ich
krót kie cha rak te ry sty ki. Spo strze że nia „Jac ka” by ły cen ne. Pre cy zyj ne opi sy cha rak te ro -
logicz ne za wie ra ły oce nę sy tu acji oso bi stej, ma jąt ko wej, sym pa tii po li tycz nych duń skich
in for ma ty ków i han dlow ców: Oska ra Lun da, Kur ta Hen ri ka An der se na, Hen nin ga Isaks -
sona. Był to do bry ma te riał wstęp ny do dzia łań wer bun ko wych De par ta men tu I1 23. Oprócz
te go „Ja cek” prze ka zy wał Go cio wi in for ma cje do ty czą ce mał żeń stwa Ame ry ka nów – Da -
vi da i Pa tri cii Han sen, któ rzy dzię ki sty pen dium rzą do we mu PRL stu dio wa li na Uni wer sy -
te cie War szaw skim124. Ja cek po znał ich pod czas swo je go po by tu na sty pen dium UNESCO
w USA.

Pre zen ta cja GIER, zda niem „Jac ka”, ob na ży ła złą sy tu ację pol skiej in for ma ty ki. In ży nier
przy każ dej moż li wej oka zji nie szczę dził ostrych słów kry ty ki pod ad re sem kie row ni ków
pla có wek ba daw czych, a zwłasz cza prof. Łu ka sze wi cza, IMM i ma szyn ZAM. We dług Kar -
piń skie go skan da lem był fakt, że IMM za trud nia ją cy 800 osób nie jest w sta nie wy pro du ko -
wać urzą dze nia po rów ny wal ne go cho ciaż by z GIER, któ ry zo stał zbu do wa ny przez kil ku na -
sto oso bo wy ze spół elek tro ni ków i pro gra mi stów nie wiel kiej fir my12 5. Opi nie in ży nie ra
po twier dzał je den z czo ło wych eu ro pej skich in for ma ty ków te go okre su, dy rek tor Re gne cen -

118 Ibi dem, No tat ka, 20 I 1963 r., k. 22.
119 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych na czel ni ka Klej ny.
120 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa, 18 XI 1963 r., k. 120; por. ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty -

czą ca spo tka nia z „Jac kiem” 10 XII 1963 r., 11 XII 1963 r., k. 127–128.
121 Ibi dem, No tat ka, 27 III 1964 r., k. 147–148.
122 AIPN, 003175/392/CD, Za rzą dze nie per so nal ne nr 26/64 dy rek to ra De par ta men tu I MSW,

20 XI 1964 r., k. 283.
123 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka „Jac ka” przy ję ta 18 XII 1963 r., k. 131–132.
124 Ibi dem, In for ma cja „Jac ka” do ty czą ca Da wi da i Pa tri cii Han sen, 25 XI 1964 r., k. 153–154.
125 Ibi dem, Uwa gi do no tat ki „Sta ni sła wa” z 19 XI 1963 r., k. 125–126.
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tra len Niels Ivar Bech12 6, któ ry w stycz niu 1965 r. pro wa dził ne go cja cje han dlo we z Po la ka -
mi. Z ra mie nia PRL udział w roz mo wach bra li przed sta wi cie le Przed się bior stwa Han dlu Za -
gra nicz ne go „Va ri mex”, Biu ra Peł no moc ni ka Rzą du ds. Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze nio -
wej, In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych i In sty tu tu Ba dań Ją dro wych. Bech uwa żał, że
w IMM jest za du żo lu dzi do prac kon cep cyj nych, a tak że ze wzglę du na prze sta rza łość kon -
struk cji od ra dzał roz wi ja nie ma szyn ZAM. Na pod sta wie do nie sień „Jac ka” Goć spo rzą dził
no tat kę, któ ra w alar mi stycz nym to nie cha rak te ry zo wa ła sy tu ację w IMM. In sty tut to pił mi -
lio ny zło tych w bez u ży tecz ne wy na laz ki, a prof. Łu ka sze wicz je go mier ne wy ni ki tłu ma czył
„nie po wo dze niem ba dań na uko wych”. Funk cjo na riusz stwier dzał, że Duń czy cy ma ją bar dzo
do bre ro ze zna nie pol skie go ryn ku i dzię ki te mu „śmia ło so bie po czy na li”. O spra wach zwią -
za nych z Re gne cen tra len po in for mo wa no Wy dział VI De par ta men tu III, za strze ga jąc
przy tym, że nie rę czą za obiek ty wizm za war tych w ra por cie opi nii127.

Bar dzo en tu zja stycz nie „Ja cek” in for mo wał o swo ich pra cach nad ma szy ną o ro bo czej
na zwie KAR-65, czy li „au to ma tycz nym urzą dze niu do po mia ru i prze twa rza nia da nych ze
zdjęć z ko mór pę che rzy ko wych i śla do wych”, któ ra mia ła pra co wać w Ka te drze Fi zy ki
Czą stek Ele men tar nych In sty tu tu Fi zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go. We dług Kar piń skie -
go KAR-65 – uni wer sal na, śred niej wiel ko ści ma szy na ma te ma tycz na mo gła wy ko ny wać
100 tys. ope ra cji na se kun dę, co sta wia ło by ją w eu ro pej skiej czo łów ce. Urzą dze nie to sta -
no wić mia ło al ter na ty wę dla GIER, jed nak pra ce kon struk cyj ne się prze cią ga ły. Kar piń ski
mu siał sta wić czo ła trud no ściom, m.in. nie do bo ro wi od po wied nich tran zy sto rów i tra dy cyj -
nie nie przy chyl ne mu sto sun ko wi in nych na ukow ców. Dzię ki po par ciu Mar ka Waj ce na128

z Biu ra PRETO i wi ce pre mie ra Eu ge niu sza Szy ra z Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki Kar piń ski
mógł kon ty nu ować pra ce nad kom pu te rem129. Pod sta wo wym pro ble mem by ły prze sto je
spo wo do wa ne bra kiem czę ści elek tro nicz nych. Fa bry ka Pół prze wod ni ków „Tewa” nie by -
ła w sta nie wy pro du ko wać od po wied niej ja ko ści tran zy sto rów w ilo ści po trzeb nej do ukoń -
cze nia KAR-65130. Kar piń ski po dej rze wał, że by ło to spo wo do wa ne za ku li so wy mi dzia ła -
nia mi prof. Łu ka sze wi cza i in nych wro go na sta wio nych do nie go osób. SB pla no wa ła
in ter wen cję u dy rek to ra za kła dów i za le ca ła „Jac ko wi” in for mo wa nie o wszel kich trud no -
ściach Waj ce na i Szy ra, któ rzy po mo gli mu w utwo rze niu no wej pra cow ni w In sty tu cie Fi -
zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go131. Osta tecz nie KAR zo stał za pre zen to wa ny szer sze mu
gro nu od bior ców w 1968 r. pod czas pierw sze go Ogól no pol skie go Sym po zjum Ma szyn Ma -
te ma tycz nych w Za ko pa nem. W swo ich do nie sie niach „Ja cek” chwa lił się en tu zja stycz ny -
mi ko men ta rza mi na te mat KAR-65, zwłasz cza że pa da ły one na wet z ust pra cow ni ków

126 Niels Ivar Bech był pio nie rem duń skiej i świa to wej in for ma ty ki, kie ro wał kom pu te ry za cją duń skich
uczel ni wyż szych i stwo rzył pierw szy duń ski kom pu ter GIER, http://www.da ta mu seum.dk, 15 IX 2011 r.

127 AIPN, 00170/809/CD/2, Uwa gi do no tat ki „Jac ka” z 17 I 1965 r., 21 I 1965 r., k. 163–164.
128 Ma rek Zyg munt Waj cen, s. Ro ma na, ur. 14 VII 1920 r. w No wym Kor czy nie. Od 1943 r. żoł nierz 1. DP

im. T. Ko ściusz ki; od 1945 r. do 1950 r. żoł nierz KBW; od 1951 r. do 1964 r. funk cjo na riusz MBP, KdsBP i SB
MSW na kie row ni czych sta no wi skach w pio nie łącz no ści; w 1964 r. zo stał prze nie sio ny z SB na sta no wi sko
dy rek to ra Ze spo łu Tech ni ki Elek tro nicz nej Kon struk cji i Pro duk cji w Biu rze Peł no moc ni ka Rzą du do spraw
Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze nio wej, na stęp nie Zjed no cze nia „Me ra”; od 1970 r. za re je stro wa ny ja ko kon -
takt ope ra cyj ny, a na stęp nie kon sul tant. Wy ko ny wał dla De par ta men tu III MSW spe cja li stycz ne opra co wa nia
na te mat pro ble ma ty ki roz wo ju tech ni ki ob li cze nio wej w PRL, m.in. J. Kar piń skie go i mi ni kom pu te ra K -202.
AIPN, 00200/746; AIPN, 00170/592, t. 1–2; Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo -
na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 5 IX 2012 r.

129 AIPN, 00170/809/CD/2, Uwa gi do no tat ki „Jac ka” z 17 I 1965 r., 21 I 1965 r., k. 163–164.
130 Ibi dem, No tat ka „Jac ka”, 30 VII 1965 r., k. 172.
131 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca ostat nich spo tkań z „Jac kiem”, 23 XI 1965 r., k. 184–187.
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IMM. Mi mo do brych opi nii o KAR-65 Kar piń ski nie uwa żał za sto sow ne wdra żać go do
ma so wej pro duk cji, był zda nia, że na le ży opra co wać jesz cze lep szą ma szy nę132. 

W la tach 1965–1968 kon struk tor ogra ni czył wy jaz dy za gra nicz ne. Ca ły swój czas pra gnął
wy ko rzy stać na do koń cze nie KAR-65. Oko licz no ści te spra wi ły, że prze stał on być tak
dobrym źró dłem in for ma cji dla wy wia du na uko wo -tech nicz ne go, jak we wcze śniej szym
okre sie. Czę sto tli wość spo tkań z SB zma la ła. Ma jor Goć wy stę pu ją cy od 1964 r. pod pseu -
do ni mem „Elek” nie chciał prze szka dzać Kar piń skie mu w pra cy1 33. W la tach 1965–1967
kon tak ty „Jac ka” z „El kiem” by ły nie re gu lar ne, czę sto ogra ni cza ły się do roz mów te le fo nicz -
nych. Bez pie kę nie po ko iły jed nak wy po wie dzi in ży nie ra, któ ry brał pod uwa gę moż li wość
za rob ko we go wy jaz du za gra ni cę, np. do Re gne cen tra len w Da nii. Funk cjo na riusz uwa żał,
że mo gło to mieć ja kiś zwią zek z wie lo mie sięcz nym po by tem żo ny „Jac ka” w Pa ry żu i dzia -
ła nia mi ob cych służb wy wia dow czych. Wy jazd „Jac ka” przed ukoń cze niem KAR-65,
w który za in we sto wa no du że środ ki fi nan so we, był we dług re sor tu ry zy kow ny. Kar piń ski był
nie za do wo lo ny ze swo jej sy tu acji fi nan so wej, tym bar dziej że po zo sta wał on de fac to uwią -
za ny w kra ju, po nie waż da ta za koń cze nia prac od da la ła się z wi ny „Te wy”. Goć pró bo wał
„po przy ja ciel sku” upo mi nać in ży nie ra, że jest on „nie prak tycz ny” i zbyt po chop nie wpa da
w dłu gi1 34. Na po cząt ku 1968 r. in ży nier zło żył po da nie o pasz port na wy jazd do An glii, gdzie
pla no wał od wie dzić swo je go krew ne go – An drze ja Ma cie jew skie go (był uwa ża ny przez De -
par ta ment I za bar dzo do bre go kan dy da ta do wer bun ku). Ma cie jew ski pra co wał w Bri tish
Co mu ni ca tion Cor po ra tion ja ko kon struk tor urzą dzeń ra dio wych, któ re by ły wy ko rzy sty wa -
ne przez ar mię bry tyj ską13 5. Po da nie „Jac ka” bez po par cia De par ta men tu I zo sta ło roz pa trzo -
ne ne ga tyw nie. W roz mo wie z nim Goć wy ra ził zdzi wie nie je go za mia rem opusz cze nia kra -
ju bez po ro zu mie nia z re sor tem, mi mo że zda wał so bie spra wę z fak tu in te re so wa nia się
Ma cie jew skim przez SB. „Elek” po in for mo wał in ży nie ra, że nie otrzy mał on pasz por tu z po -
wo du „ogól no na ro do we go”. W roz mo wach in for ma to ra z funk cjo na riu sza mi po brzmie wa ły
echa wy da rzeń Mar ca ’68. Na uko wiec wy ra żał swo je szcze re obu rze nie bru tal no ścią dzia łań
mi li cji i ORMO. Uwa żał, że stu den ci ma ją pra wo do wy ra ża nia swo ich opi nii i ma ni fe sto -
wa nia nie za do wo le nia. Goć wy wo łał spo tka nie 15 mar ca 1968 r. głów nie po to, aby wy ba -
dać sto su nek in ży nie ra do za ist nia łych wy da rzeń i ewen tu al nie prze ko nać go, że wy stą pie nia
mło dzie ży aka de mic kiej to kontr re wo lu cyj na roz ró ba wy wo ła na przez si ły wro gie PRL. Zda -
niem funk cjo na riu sza Kar piń ski przy znał ra cję je go ar gu men tom. Pod puł kow nik Goć był
wie lo krot nie chwa lo ny przez swo ich prze ło żo nych za wy so ko roz wi nię tą umie jęt ność lo -
gicz nej ar gu men ta cji swo ich po glą dów13 6. W kon klu zji no tat ki opi su ją cej roz mo wę z na -
ukow cem funk cjo na riusz omó wił sta no wi sko „Jac ka” w spra wie Mar ca ’68: „Nie zna się
na po li ty ce i nie chce się włą czać do ja kich kol wiek ak cji po li tycz nych”; „Oczy wi ście nie
soli da ry zu je się ani z li te ra ta mi, ani ze stu den ta mi, je że li cho dzi o roz wój i moż li wo ści roz -
wo ju kul tu ry i na uki pol skiej w PRL”; „Wy stą pie nia były or ga ni zo wa ne z po zy cji [...] nie -
czy stych, wy ni ka ły z pry wa ty, a nie z pa trio ty zmu”. Mi mo es bec kiej in dok try na cji Kar piń -
skie mu uda ło się do strzec pew ną zbież ność mię dzy stu denc ki mi po stu la ta mi i sy tu acją

132 Ibi dem, No tat ka w spra wie sy tu acji w ma szy nach ma te ma tycz nych – li sto pad 1968, b.d., k. 205–210. 
133 Ma jor Goć od 1 VI 1964 r. pra co wał pod przy kry ciem na sta no wi sku dy rek to ra in sty tu cji (nie usta lo -

no ja kiej). AIPN, 003175/392/CD, Cha rak te ry sty ka za wo do wo -po li tycz na, 31 V 1968 r., k. 286–288.
134 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa do ty czą ca ak tu al nej sy tu acji u „Jac ka” i je go wnio sków,

10 I 1967 r., k. 197–201.
135 Krew ny „Jac ka” wy stę pu je w do ku men tach SB ja ko „Ma cie jew ski” i „Ma cie jow ski”; por. AIPN,

00170/809/CD/2, No tat ka do ty czą ca An drze ja Ma cie jow skie go, 12 VIII 1965 r., k. 174.
136 AIPN, 003175/392/CD, Cha rak te ry sty ka za wo do wo -po li tycz na, 31 V 1968 r., k. 286–288.
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na do brze mu zna nym po lu or ga ni za cji ba dań
nad ma szy na mi ma te ma tycz ny mi. In ży nier
za uwa żał, że ist nie ją po kła dy nie za do wo le nia
wśród mło dych na ukow ców, któ rych sta ra nia
są ni we czo ne przez złe prze pi sy i nie wła ści -
wych lu dzi na wy so kich sta no wi skach. Opi -
nie in ży nie ra zmie rza ły do nie wy po wie dzia -
nej, acz kol wiek na su wa ją cej się nie od par cie
kon klu zji, że w wa run kach ko mu ni stycz nej
dyk ta tu ry i go spo dar ki cen tral nie pla no wa nej
do ko na nie prze ło mu tech no lo gicz ne go sta ło
pod zna kiem za py ta nia137. 

W cią gu ca łe go okre su współ pra cy Kar -
piń ski wie lo krot nie przy go to wy wał no tat ki
o sta nie pol skiej in for ma ty ki. Kil ku stro ni co -
we opra co wa nie z mar ca 1968 r. kre śli ło hi -
sto rię ba dań nad ma szy na mi ma te ma tycz ny -
mi w PRL i sku pia ło się na kry ty ce wręcz
dy wer syj nych, zda niem „Jac ka”, dzia łań na -
ukow ców i de cy den tów, m.in.: Le ona Łu ka -
sze wi cza, Sta ni sła wa Kie la na, Zyg mun ta Sa -
wic kie go, Ry szar da Łu ka sze wi cza, Ste fa na
Ję dry chow skie go, Ja nu sza Grosz kow skie go,
Mie czy sła wa Le sza. W opi sie ak tu al nej sy tu -

acji kry tycz nie przed sta wio no dzia ła nie IMM, któ ry pod kie row nic twem prof. Kie la na
„jesz cze bar dziej ze szło na psy”. Ma szy na ZAM-41 pro du ko wa na w IMM by ła „nie uda na
i prze sta rza ła, a bar dzo dro ga” i „lan so wa na na si łę”. Pra ce nad „per spek ty wicz ną ma szy -
ną III ge ne ra cji”, któ ra mia ła uka zać się w 1974 r., za kra wa ły na ab surd. Or ga ni za cja lo gicz -
na kom pu te ra by ła bo wiem wzo ro wa na na IBM-360 opra co wa nym w la tach 1959–1962.
Nie le piej, we dług Kar piń skie go, by ło w „Elw ro”, gdzie dzię ki sfał szo wa niu do ku men ta cji
przez Mie czy sła wa Le sza roz po czę to pro duk cję kom pu te ra Od ra 1204, któ re go „or ga ni za -
cja lo gicz na [...] jest nie zbyt uda na i kiep skie opro gra mo wa nie”. Pew nym po stę pem by ła
ma szy na Od ra 1304, któ ra mo gła dzia łać na opro gra mo wa niu an giel skiej fir my ICT138. Od -
waż ne sło wa kry ty ki kie ro wał in ży nier pod ad re sem przed sta wio ne go przez ZSRR kra jom
RWPG Jed no li te go Sys te mu Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych, zwa ne go w skró cie
RIAD (od ros. rjad – rząd, ozna cza ją ce go se rię kom pu te rów). Sys tem ten miał po le gać
na pro duk cji w kra jach de mo kra cji lu do wej kom pu te rów, któ re po dob nie jak ma szy na
plano wa na przez IMM by ły opar te na ma ło roz wo jo wym IBM-360. Pew ną za le tą RIAD
mia ło być je go na tych mia sto we wdro że nie do pro duk cji prze my sło wej, co zni we lo wa ło by
stra ty spo wo do wa ne szyb ko sta rze ją cą się tech no lo gią. Ar gu men tem za li cen cją IBM
był – po wścią gli wie wy ra żo ny przez „Jac ka” – fakt za co fa nia i sła bych osią gnięć na uki ra -
dziec kiej w kom pu te ry za cji. Nie słusz na by ła tak że stra te gia kie ru ją ca wszel kie do stęp ne
w Pol sce środ ki do prac nad RIAD, for so wa na przez Sta ni sła wa Kie la na, Mie czy sła wa Le -
sza i płk. Woź niac kie go ze Szta bu Gene ral ne go Woj ska Pol skie go. Lep szym roz wią za niem

137 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka do ty czą ca ostat nich spo tkań z „Jac kiem”, 21 III 1968 r., k. 229–230.
138 Ibi dem, Uwa gi na te mat sy tu acji w za kre sie ma szyn ma te ma tycz nych w Pol sce, 18 III 1968 r., k. 224–228.

Ja cek Kar piń ski, la ta sześć dzie sią te
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by ło rów no le głe kon ty nu owa nie prac nad kra jo wy mi ma szy na mi, któ re sta no wi ły by efekt
„wie lo stron nej ko ope ra cji” na wet z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi139.

„Elek” nie był do koń ca usa tys fak cjo no wa ny in for ma cja mi „Jac ka”. Kar piń ski bo wiem
scha rak te ry zo wał in do len cję ca łe go sys te mu, a funk cjo na riu szo wi naj bar dziej za le ża ło
na wy ty po wa niu osób, któ re moż na by ło by po cią gnąć do od po wie dzial no ści kar nej. Sy tu -
acja by ła jed nak na ty le po waż na, że po sta no wio no po in for mo wać o niej wi ce mi ni stra
MSW Fran cisz ka Szlach ci ca140. Pod czas ko lej nych roz mów z SB w 1968 r. pod sta wo wym
te ma tem by ły spra wy zwią za ne z RIAD, sy tu acją w PRETO, IMM i „Elw ro”. Śro dek cięż -
ko ści dzia łal no ści wy wia dow czej „Jac ka” prze niósł się ze szpie go stwa tech no lo gicz ne go
na in for mo wa nie o sy tu acji w kra ju. No tat ki Kar piń skie go by ły praw do po dob nie prze ka zy -
wa ne Szlach ci co wi – tech no kra cie za in te re so wa ne mu za sto so wa niem no wych tech no lo gii
w go spo dar ce PRL141. Wi ce mi ni ster my ślał o mo der ni za cji go muł kow skie go, sier mięż ne go
so cja li zmu za po mo cą ka dry me ne dżer skiej zwią za nej z MSW. Pi sa ne dla SB opra co wa nia
„Jac ka” przy bie ra ły for mę ma ni fe stu za wie ra ją ce go re cep tę na pol ski suk ces w dzie dzi nie
ma szyn ma te ma tycz nych. 

Je de na sto stro ni co wa no tat ka „Jac ka” z grud nia 1968 r. roz po czy na ła się od tra dy cyj ne go
już opi su fa tal nych po su nięć de cy den tów: Łu ka sze wi cza, Kie la na, Za drzyń skie go i in nych.
Oprócz te go znaj do wa ła się tam opi nia o per trak ta cjach z ZSRR w spra wie RIAD. Pro wa -
dzą cy je ze stro ny pol skiej Mie czy sław Lesz „dez or ga ni zo wał spra wę”, a je go na stęp cy Kie -
lan i Gra dow ski by li tak da le ce nie zo rien to wa ni w ma te rii roz mów, że wzbu dza ło to po dob -
no iry ta cję to wa rzy szy ra dziec kich. Za nie dba nia na po lu RIAD mo gły spo wo do wać, że
de le ga cje CSSR i NRD wy ne go cju ją du żo lep sze wa run ki, a PRL bę dzie zmu szo na wejść
do pro jek tu na za ło że niach nie ko rzyst nych eko no micz nie i nie roz wo jo wych dla pol skie go
prze my słu elek tro nicz ne go142. We dług „Jac ka” w ra zie prze dłu ża ją ce go się im pa su na po lu
ma szyn ma te ma tycz nych go spo dar ka PRL sta nie się nie kon ku ren cyj na wo bec państw in ten -
syw nie roz wi ja ją cych no we tech no lo gie. Na im port nie moż na by ło so bie po zwo lić, po nie -
waż kosz to wa ło by to po nad 20 mln do la rów rocz nie, je dy nym wyj ściem by ło po pie ra nie pro -
duk cji ro dzi mej. Sztan da ro wym przy kła dem uda nej re ali za cji kra jo we go pro jek tu z uży ciem
mi ni mal nych środ ków fi nan so wych by ła – zda niem Kar piń skie go – je go ma szy na KAR-65.
Skon stru ował ją dwu na sto oso bo wy ze spół na ukow ców i by ła ona znacz nie bar dziej uni wer -
sal na i efek tyw na niż ZAM-41 czy Od ra 1204 i 1304. Klu czo we te zy zo sta ły sfor mu ło wa ne
w koń co wej czę ści no tat ki. Pod sta wo wą spra wą mia ła być wszech stron na re or ga ni za -
cja IMM, któ ry miał być prze nie sio ny do Zjed no cze nia „Me ra”, aby „zbli żyć kon struk cję
do pro duk cji”. Pro fil prac w In sty tu cie po wi nien sku piać się na no wo cze snych ten den cjach
pro duk cyj nych i prze bie gać w zre or ga ni zo wa nych dzia łach. Kie ro wa nie nowym IMM, we -
dług Kar piń skie go, po win no zo stać po wie rzo ne... Jac ko wi Kar piń skie mu. Na sta no wi ska za -
stęp ców zo sta li za pro po no wa ni An to ni Ma zur kie wicz, Je rzy Po łoń ski, Jerzy Lesz czyń ski143.
Re or ga ni za cją po win ny tak że zo stać ob ję te za kła dy „Elw ro”, któ re na le ża ło wzmoc nić
kadro wo i tech no lo gicz nie oraz zmie nić pro fil ich pro duk cji. We dług inży nie ra pro duk cja
pod ze spo łów te le wi zyj nych by ła nie ce lo wa i ca ły po ten cjał „Elw ro” po wi nien być wy ko rzy sta ny

139 Ibi dem.
140 Fran ci szek Szlach cic, s. Ja na, ur. 5 II 1920 r. w By czy nie, wi ce mi ni ster MSW od 4 V 1962 r. do

24 I 1971 r., od 25 I 1971 r. do 20 XII 1971 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych. Ja ko wi ce mi ni ster Szlach cic był
od po wie dzial ny za pra cę De par ta men tu I MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 12–13.

141 Hi sto ria taj ne go świa ta, „Prze gląd” 2009, nr 47, http://www.prze glad -ty go dnik.pl, 15 IX 2011 r. 
142 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka „Jac ka”, 31 XII 1968 r., k. 242–252.
143 Per so na lia osób zo sta ły za no ni mi zo wa ne przez funk cjo na riu sza SB. 
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do wytwarzania ma szyn cy fro wych. Wspar cia wy ma ga ły też zakła dy „Me ra -Bło nie”,
w których na le ża ło roz wi jać pro duk cję urzą dzeń pe ry fe ryj nych, ta kich jak pa mię ci ta śmo we,
moni to ry, a tak że pra co wać nad tech no lo gią pa mię ci dys ko wych. Oprócz już ist nie ją cych
insty tu cji na le ża ło po wo łać no we. Plan „Jac ka” za kła dał utwo rze nie w 1969 r. In sty tu tu
Infor ma ty ki ukie run ko wa ne go na „ba da nia na uko we, pod sta wo we w dzie dzi nie teo rii ma szyn
cy fro wych, ję zy ków, me tod pro gra mo wa nia i me tod wy ko rzy sty wa nia sys te mów cy fro wych”.
Pra ce w In sty tu cie po win ny być ści śle zwią za ne z ży ciem go spo dar czym kra ju. Nowo po -
wsta łą in sty tu cją mie li – zda niem Kar piń skie go – kie ro wać: Ro mu ald Mar czyń ski, Zdzi sław
Paw lak144 i Ma rek Gre niew ski145. W spra wie ne go cja cji do ty czą cych RIAD „Jacek” wi dział
ko niecz ność wła sno ręcz ne go po kie ro wa nia pra ca mi i pro po no wał sie bie na sta no wi sko
głów ne go kon struk to ra146. Od stro ny rzą do wej spra wy roz wo ju ma szyn cy fro wych miał za -
bez pie czać no wy mię dzy re sor to wy ze spół o na zwie „Ko mi sja Do rad cza do spraw Ma szyn
Ma te ma tycz nych”, po wo ła ny w miej sce zli kwi do wa nych urzę dów Peł no moc ni ka Rzą du ds.
Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze nio wej i Ko mi sji Oce ny Ma szyn Ma te ma tycz nych. Przed się -
wzię cie wspie rać miał tak że – po ży tecz ny zda niem „Jac ka” – Pol ski Ko mi tet Au to ma tycz ne -
go Prze twa rza nia In for ma cji pod le gły NOT. Do mnie my wać na le ży, że pro gram na praw czy
przy go to wa ny przez in ży nie ra Kar piń skie go, tak jak po przed nie do ku men ty, przed sta wia no
wła dzom De par ta men tu I. Rę ko pis przed prze ka za niem kie row nic twu zo stał jed nak pod da -
ny ko rek cie. Funk cjo na riusz SB za czer nił wszyst kie na zwi ska wy mie nia ne w kon tek ście ob -
sa dza nia sta no wisk kie row ni czych, a tak że kry tycz ne uwa gi na te mat RIAD147. Po su nię cie
to mia ło swo je uza sad nie nie. No tat ka w pier wot nej for mie mo gła sta wiać kon struk to ra
w złym świe tle. Z jed nej stro ny miał on już w tym okre sie pew ną re no mę i au to ry tet na uko wy
po więk szo ny o sła wę, któ rej przy spo rzył mu suk ces KAR-65. Z dru giej jed nak przy zna wa -
nie sa me mu so bie licz nych sta no wisk kie row ni czych i sta wia nie się na po zy cji wy rocz ni
w spra wach kom pu te ry za cji wzbu dza ło po dej rze nia SB. Pla ny „Jac ka” by ły bar dzo śmia łe.
Li kwi da cja wie lu in sty tu cji, w któ rych za sia da ły oso by uzna wa ne do tych czas za au to ry te ty,
mu sia ła wzbu dzać kon tro wer sje. Nie wąt pli wie za mysł „Jac ka” za stą pie nia za słu żo nej ka dry
kre atyw ną i ener gicz ną gru pą mło dych na ukow ców mógł być ra żą cy dla apa rat czy ków,
wśród któ rych ży we by ło jesz cze wspo mnie nie wy da rzeń mar co wych. W okro jo nej for mie
plan miał więc więk szą szan sę na osią gnię cie za mie rzo ne go ce lu. W 1969 r. czę sto tli wość
spo tkań Jac ka Kar piń skie go z SB, po dob nie jak w ro ku po przed nim, zma la ła. Wpły nę ły na to
za rów no nie wiel ka czę sto tli wość wy jaz dów na ukow ca, jak i zmia na ofi ce ra pro wa dzą ce go.
Pod puł kow nik Goć wy je chał do USA, gdzie miał kie ro wać pra ca mi re zy den tu ry wy wia du
pod przy kry ciem za stęp cy at taché han dlo we go w Biu rze Rad cy Han dlo we go Am ba sa dy PRL
w No wym Jor ku14 8. Do świad czo ne go funk cjo na riu sza Go cia za stą pił no wo przy ję ty do SB
ppor. An drzej Wa rej ko, po cząt ku ją cy in spek tor wy wia du na uko wo -tech nicz ne go, któ ry prze -

144 Kar piń ski i Paw lak by li ów cze śnie uwa ża ni przez SB za jed nych z naj lep szych spe cja li stów w dzie dzi -
nie elek tro nicz nych tech nik ob li cze nio wych. Zdzi sław Paw lak zo stał za re je stro wa ny przez De par ta ment I jako
KI „Lo gos”. „Lo go sa” zwer bo wa no w związ ku z je go wy jaz dem na sty pen dium do USA w 1961 r., po po wro -
cie ze sty pen dium w 1963 r. współ pra ca zo sta ła za koń czo na. W po ło wie lat sie dem dzie sią tych KO „Lo gos”
był po now nie wy ko rzy sty wa ny przez De par ta ment III do spra wy „Ra fa”; por. AIPN, 00945/829/CD.

145 Per so na lia osób zo sta ły za no ni mi zo wa ne przez funk cjo na riu sza SB; por. AIPN, 00170/809/CD/2,
Notat ka, 31 XII 1968 r., k. 242–252.

146 Aka pit do ty czą cy pla nów Jac ka Kar piń skie go w spra wie RIAD zo stał za no ni mi zo wa ny przez funk cjo -
na riu sza SB; por. ibi dem.

147 Ibi dem.
148 AIPN, 003175/392/CD, Ra port do ty czą cy zmia ny kie run ku wy jaz du za gra ni cę ppłk. Zyg mun ta Gocia,

25 II 1969 r., k. 289.
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szedł do re sor tu ze Zjed no cze nia „Me ra”149. Wraz ze zmia ną pro wa dzą ce go na stą pi ła mo dy -
fi ka cja sty lu pra cy z in for ma to rem. Bar dzo wy raź na by ła nie uf ność funk cjo na riu sza wo bec
oso by Kar piń skie go. Wa rej ko, któ ry pra co wał w „Me rze” i po sia dał pew ną orien ta cję
w bran ży elek tro nicz nej, pod cho dził do in ży nie ra i je go kon cep cji z więk szym scep ty cy -
zmem niż po przed nik. Na nie ko rzyst ną dla in ży nie ra zmia nę re la cji z SB pod ko niec lat
sześć dzie sią tych bar dzo du ży wpływ mia ły do no sy TW ps. „Ry szard”150. In for ma tor bez pie -
ki, po słu gu ją cy się tak że pseu do ni mem „Mie czy sław”, był z wy kształ ce nia po lo ni stą i pra -
co wał w in sty tu cjach wy daw ni czych i fil mo wych. Je go po zy ska nie mia ło na ce lu roz pra co -
wy wa nie osób ze śro do wi ska li te rac kie go, np. Ta de usza Kon wic kie go, oraz pra cow ni ków
Am ba sa dy USA w War sza wie, a zwłasz cza I se kre ta rza – Jac ka Men del so na. Wer bu nek na -
stą pił w paź dzier ni ku 1968 r. i opie rał się na prze słan kach pa trio tycz nych. Li te rat wy ka zy wał
szcze rą chęć współ pra cy z SB dla do bra PRL i so cja li zmu151. „Ry szard”, pro wa dzo ny przez
Wy dział III KS MO w War sza wie, miał sze ro kie moż li wo ści prze ka zy wa nia De par ta men to -
wi I in for ma cji o Kar piń skim, po nie waż kon struk tor uwa żał go za swo je go przy ja cie la15 2.
Dla Wa rej ki i Ma czu ły w do no sach „Ry szar da” naj waż niej sze by ły opi sy – „nie ja snych”
w ich mnie ma niu – kon tak tów Kar piń skie go z Am ba sa dą USA w War sza wie. Spo tka nia
z Ame ry ka na mi na si li ły się wraz z pra so wy mi do nie sie nia mi o suk ce sie KAR-65. „Ja cek”
zo stał za pro szo ny do am ba sa dy na kok tajl z oka zji suk ce su ame ry kań skiej mi sji ko smicz nej
Apol lo 8. Pod czas spo tka nia in ży nier wie le cza su po świę cił na roz mo wę z przed sta wi cie lem
IBM Say’em na te mat roz wo ju kom pu te ry za cji w PRL. „Ja cek” od ma wiał udzie le nia od po -
wie dzi na nie któ re py ta nia, po dej rze wa jąc, że mo gą być wy ko rzy sta ne na nie ko rzyść Pol ski.
Say otwar cie za pro po no wał mu pro wa dze nie ba dań na uko wych w USA. Kie dy „Ja cek” od -
mó wił, Say za czął go prze ko ny wać, że w blo ku ko mu ni stycz nym nie bę dzie w sta nie roz wi -
jać swo je go po ten cja łu twór cze go. Przed sta wi ciel kon cer nu ar gu men to wał, że IBM sprze dał
ZSRR li cen cję na kom pu ter IBM-360 – kon struk cję do syć już prze sta rza łą, a żad ne z państw
sa te lic kich nie otrzy ma ze zwo le nia na stwo rze nie lep szej ma szy ny, tyl ko bę dzie zmu szo ne
do za ku pu li cen cji od ZSRR. Kar piń ski już od pew ne go cza su li czył się z ta ką moż li wo ścią
i wzbu dza ło to je go nie po kój, któ rym dzie lił się ze swo im „przy ja cie lem” – „Ry szar dem”153.
Wie lu cu dzo ziem ców (nie któ rych z nich okre ślał ja ko „szpie gów”) od wie dza ło in ży nie ra
w je go biu rze w In sty tu cie Fi zy ki. Kon tak ty z ta ki mi oso ba mi mia ły, je go zda niem, spro wo -
ko wać SB do więk sze go za in te re so wa nia się nim ja ko wy bit nym i ce nio nym na świe cie na -
ukow cem. Cel swój czę ścio wo osią gnął. SB wie dzia ła o je go kon tak tach, jed nak efekt tych
dzia łań był dla na ukow ca fa tal ny. MSW za czę ło po strze gać go ja ko czło wie ka za gra ża ją ce -
go roz wo jo wi pol skiej in for ma ty ki, któ re go sto sun ki z oby wa te la mi kra jów ka pi ta li stycz -
nych mo gły mieć cha rak ter wy wia dow czy154. Kon tak ty z fi gu ran tem spra wy „Jan kes” – Je -

149 An drzej Wa rej ko, s. Mi cha ła, ur. 7 XII 1935 r. w War sza wie. Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej.
Do MSW prze szedł ze Zjed no cze nia „Me ra”. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du na uko wo -tech nicz ne go.
1 III 1968 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 15 X 1970 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par -
ta men tu I MSW; 15 XI 1983 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW; 10 VI 1986 r. – star -
szy spe cja li sta Kie row nic twa De par ta men tu I MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow -
czych w Ber li nie (li piec 1977 r. – sier pień 1981 r. – re zy dent wywiadu „Kor sak”) oraz pod przy kry ciem
w in sty tu cjach kra jo wych. Zwol nio ny z MSW 30 VI 1986 r. AIPN, 003175/795/CD.

150 Pod pseu do ni mem „Ry szard” (zmie nio nym póź niej na „Mie czy sław”) SB za re je stro wa ła Ry szar da Las -
so tę; por. AIPN, 001043/1657/CD.

151 Ibi dem, Kwe stio na riusz TW, k. 9–18.
152 AIPN, 00170/809/CD/3, Od pis in for ma cji TW ps. „Ry szard”, 7 III 1969 r., k. 7–10.
153 Ibi dem.
154 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Ry szard”, 3 IV 1969 r., k. 11–13.
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rzym Sie ma szem, któ re go po dej rze wa no o peł nie nie funk cji „na ga nia cza” wy wia du USA,
wzma ga ły nie uf ność Wa rej ki. Sie masz pra co wał ja ko lek tor ję zy ka an giel skie go i przy oka -
zji ko rzy sta nia z bi blio te ki am ba sa dy USA spo ty kał się z jej pra cow ni ka mi. Wy dział II KS
MO w War sza wie roz pra co wy wał Sie ma sza, po dej rze wa jąc go o wro gi sto su nek do PRL, ak -
tyw ną ro lę w wy da rze niach mar co wych oraz roz po wszech nia nie bez de bi to wych pism ame -
ry kań skich155. Tym więk szą kon ster na cję Wa rej ki wzbu dził fakt, że Kar piń ski prze ka zy wał
Sie ma szo wi do tłu ma cze nia do ku men ta cję na uko wo -tech nicz ną do ty czą cą kon cer nu Die -
bold156, któ rą otrzy my wał od De par ta men tu I do za opi nio wa nia157. Ko lej nym „po dej rza -
nym” dla De par ta men tu I kon tak tem in ży nie ra był wie lo let ni zna jo my Kar piń skie go – Ho -
ward Lord, przed sta wi ciel han dlo wy an giel skiej fir my elek tro nicz nej So lar tron, czę sto
przy jeż dża ją cy do kra jów de mo kra cji lu do wej158. Lord był pod bacz ną ob ser wa cją De par ta -
men tu II i Biu ra Re je stra cji Cu dzo ziem ców, ko re spon den cję w spra wie Lor da pro wa dzo no
tak że z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych Cze cho sło wac kiej Re pu bli ki So cja li stycz -
nej159. W ce lu po twier dze nia fak tycz nych po glą dów Kar piń skie go, je go praw do mów no ści
i sto sun ku do MSW, Wa rej ko wszczął pro ce du rę spraw dze nia „Jac ka” re ali zo wa ną za po mo -
cą środ ków tech ni ki ope ra cyj nej i oso bo wych źró deł in for ma cji z „Ry szar dem” na cze le1 60.
Ope ra cja ta by ła szcze gól nie istot na z po wo du sta rań Kar piń skie go o pasz port i pla nów pod -
ję cia pra cy w an giel skim kon cer nie MB Me tals. Wy jazd z jed nej stro ny mógł być oka zją
do ko lej nych suk ce sów na po lu szpie go stwa tech no lo gicz ne go, z dru giej jednak SB oba wia -
ła się, że in ży nier za miast wdra żać do pro duk cji swo je wy na laz ki w Pol sce bę dzie sprze da -
wał je za de wi zy za chod nim kor po ra cjom. Wy jaz dy na kon sul ta cje do Wiel kiej Bry ta nii by -
ły dla in ży nie ra bar dzo atrak cyj ne, po lep sza ły je go sy tu ację fi nan so wą i nie zmu sza ły
do prze ry wa nia prac w In sty tu cie Fi zy ki Do świad czal nej. Na uko wiec mi mo trud no ści mno -
żo nych przez je go an ta go ni stów nie za mie rzał na sta łe opusz czać kra ju. Miał na dzie ję
na utwo rze nie pla ców ki ba daw czo -roz wo jo wej przy Zjed no cze niu „Me ra”. Pó ki co bo ry kał
się jed nak z szy ka na mi, np. za pi sa mi cen zu ry na te mat je go i ma szy ny KAR-65. Wy wo łał
w tej spra wie spo tka nie z Wa rej ką, w cza sie któ re go wska zy wał, że ar ty ku ły An drze ja Tar -
gow skie go i Ro ma na Brat kow skie go zo sta ły zdję te z po wo du dzia łań za stęp cy prze wod ni -
czą ce go Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki Je rze go Me te ry i peł no moc ni ka rzą du ds. elek tro nicz nej
tech ni ki ob li cze nio wej Sta ni sła wa Kie la na1 61. Kar piń ski nie pod da wał się jed nak, miał bo -
wiem wie le zna jo mo ści, któ re po zwa la ły mu do trzeć ze swo imi po my sła mi do dzia ła czy apa -
ra tu par tyj no -pań stwo we go na wy so kim szcze blu. Na prze ło mie de kad uczest ni czył w spo -
tka niach z Bo le sła wem Jasz czu kiem, któ ry był zda niem „Jac ka” „dyk ta to rem w spra wach

155 Ibi dem, No tat ka, 10 IX 1969 r., k. 14.
156 Kon cern ame ry kań ski przo du ją cy w elek tro ni ce sto so wa nej w ban ko wo ści, np. przy pro duk cji ban ko -

ma tów; por. www.die bold.com, 15 IX 2011 r.
157 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka, 23 IX 1969 r., k. 16–18.
158 Do uglas Ho ward Lord w la tach 1956–1966 od wie dził PRL 23 ra zy. AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka

służ bo wa spo rzą dzo na na pod sta wie akt Za rzą du Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go MSW, 25 II 1967 r.,
k. 202–204. Kar piń ski po znał Lor da w 1956 r. pod czas wy sta wy urzą dzeń fir my So lar tron w Pol skiej Aka de -
mii Na uk w War sza wie. Pry wat ne kon tak ty z Lor dem za czął utrzy my wać od 1959 r. AIPN, 00170/809/CD/1,
Oświad cze nie „Jac ka” na gra ne na ta śmie ma gne to fo no wej, spi sa ne przez kpt. Zyg mun ta Go cia, 28 III 1961 r.,
k. 63–70.

159 AIPN, 00170/809/CD/3, Pi smo na czel ni ka Se kre ta ria tu MSW CSSR do Ga bi ne tu Mi ni stra
MSW, 24 IV 1970 r., k. 112.

160 Od 1969 r. SB pod słu chi wa ła roz mo wy te le fo nicz ne kon struk to ra i Ho war da Lor da. AIPN, 01419/120/cz. 10,
Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim „Ja cek”, k. 367–474.

161 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka, 23 IX 1969 r., k. 16–18.
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prze my słu i pla no wa nia go spo dar ki PRL”.
Plan roz wo ju go spo dar ki przed sta wio ny
przez Jasz czu ka na VI Ple num KC PZPR za -
kła dał m.in. roz wój prze my słu elek tro nicz ne -
go, co bu dzi ło na dzie je i en tu zjazm Kar piń -
skie go1 62.

Od 1970 r. SB zna ła pla ny bu do wy no wo -
cze śniej szej i spraw niej szej ma szy ny ma te -
ma tycz nej, któ rą za pro jek to wał in ży nier
Kar piń ski. Rów no le gle wy ko ny wał on pra ce
na rzecz MB Me tals i czę sto po dró żo wał
do Lon dy nu. Suk ce sy „Jac ka” wzbu dza ły
szcze rą za zdrość współ pra cow ni ków i „przy -
ja ciół”. „Ry szard” in for mo wał o wszel kich
zna nych mu spra wach zwią za nych z Kar piń -
skim. Je go moż li wo ści by ły szcze gól nie du -
że ze wzglę du na żo nę, Iwo nę Las so tę, któ ra
by ła bli skim współ pra cow ni kiem in ży nie ra
w In sty tu cie Fi zy ki Do świad czal nej. Ko bie -
ta re la cjo no wa ła mę żo wi spra wy zwią za ne
z ży ciem za wo do wym „Jac ka”. „Ry szard”
uzu peł niał je o in for ma cje zdo by te w przy ja -
ciel skich roz mo wach z in ży nie rem, okra sza -
jąc wszyst ko uszczy pli wo ścia mi i alu zja mi
ma ją cy mi sta wiać Kar piń skie go w jak naj -

gor szym świe tle. Na re we la cje „Ry szar da” skła da ły się przede wszyst kim opi sy sa mo chwal -
stwa, sza sta nia pie niędz mi i bar dzo wy staw ne go try bu ży cia, spra wy oby cza jo we i in tym -
ne, dez or ga ni za cja prac i ba ła gan w IFD itd.163 W in for ma cjach prze ka zy wa nych SB Las so ta
uwy pu klał fak ty mo gą ce wska zy wać na współ pra cę Kar piń skie go z ob cym wy wia dem.
„Ry szard” uwa żał, że „Ja cek” wer bu je swo ich współ pra cow ni ków z IFD (m.in. je go żo nę)
do pra cy w An glii, aby tam móc ich zmu szać do szpie go stwa na rzecz ob ce go wy wia du.
Z in spi ra cji bez pie ki Las so ta na kła niał Kar piń skie go do za ła twie nia mu pra cy za gra ni cą
przy re ali za cji fil mów re kla mo wych dla za chod nich kor po ra cji. Kar piń ski sta rał się speł nić
proś bę „przy ja cie la”. W roz mo wach z SB „Ry szard” pod kre ślał, że na Za cho dzie „Ja cek”
wraz ze swo imi za gra nicz ny mi przy ja ciół mi na pew no bę dzie go osa czał i wy ko rzy sty wał
do swo ich szpie gow skich ce lów164. W in for ma cjach Las so ty ma gne to fon szpu lo wy Phil lip -
sa, mi ni ra dio tran zy sto ro we czy ze staw słu cha wek i mi kro fon ura sta ły do taj nych atry bu tów
su per sz pie ga165. Na wet to, że in ży nier do Lon dy nu je chał po cią giem, a nie leciał sa mo lo tem,
zda niem „Ry szar da”, ja sno świad czy ło, że Kar piń ski sta rał się dez orien to wać pol ski kontr -
wy wiad. „Ry szard” po su wał się na wet do przed sta wia nia go to wych re cept na znisz cze nie
ka rie ry Kar piń skie go. Po le ga ły one na wy ko rzy sta niu in for ma cji z ży cia pry wat ne go i wy -
wo ła nia skan da lu oby cza jo we go, spro wo ko wa niu kry tycz ne go ar ty ku łu w pra sie opi su ją ce -

162 Ibi dem, Wy ciąg z no tat ki służ bo wej ze spo tka nia z TW ps. „Ry szard”, 3 II 1970 r., k. 80.
163 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 6 VI 1970 r., k. 137–139.
164 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Ry szard”, 5 II 1970 r., k. 81–82.
165 Ibi dem.

An drzej Wa rej ko

A
IP

N



Działania służb specjalnych Polski Ludowej...

275

V
A

R
IA

go za nie dba nia i nad uży cia w IFD166. Do no si ciel ska za wzię tość Las so ty mo gła się rów nać
je dy nie z mel dun ka mi „Ku char skie go” z cza sów sta li now skich, z tą róż ni cą, że je go spraw -
ne pió ro po lo ni sty nada wa ło do no som dra ma ty zmu, a po sta ci Kar piń skie go de mo nicz ne go
wręcz wy mia ru. Kon struk tor wy czu wał wo kół sie bie opla ta ją cą go sieć kon fi den tów SB.
Miał bo ga te do świad cze nie w kon tak tach z re sor tem, więc był prze ko na ny, że nie był je dy -
nym współ pra cow ni kiem SB. Swo imi po dej rze nia mi dzie lił się z „Ry szar dem” i je go żo ną,
z któ ry mi roz ma wiał o oso bach ze swo jej pra cow ni w IFD, in ży nie rach Mosz czyń skim
i Ge co wie. In for ma tyk bar dzo chciał się do wie dzieć, kto z je go współ pra cow ni ków „chciał -
by pod ło żyć mu świ nię”. „Ry szard” oczy wi ście wie dział kto, jed nak uspo ka jał Kar piń skie -
go, że za in te re so wa nie SB jest pro ce du rą stan dar do wą i nor mal ną, co uza sad niał: „Na wet
je śli są in for ma to rzy, to jest to zja wi sko nor mal ne. [...] W Związ ku Li te ra tów są taj ne mi -
kro fo ny, cho ciaż nikt tam nie pro wa dzi żad nej dzia łal no ści, ot tak na wszel ki wy pa dek”.
„Ja cek” pro sił mał żeń stwo Las so tów, aby po wia da mia li go o wszel kich ozna kach za in te re -
so wa nia taj nych służb je go oso bą. „Ry szard” so len nie za pew nił, że w tych spra wach moż -
na na nie go li czyć167.

Stron ni czość Las so ty by ła wi docz na na wet dla funk cjo na riu szy wy wia du na uko wo -tech -
nicz ne go scep tycz nie na sta wio nych do „Jac ka”. W ra por tach przy go to wy wa nych dla dy rek -
to ra De par ta men tu I płk. Mi ro sła wa Mi lew skie go168 Ma czu ła stwier dzał, że in for ma cje
„Ryszar da” są nie obiek tyw ne. Kar piń ski był kon tro lo wa ny przy uży ciu ob ser wa cji ze -
wnętrz nej, pod słu chów te le fo nicz ne go oraz po ko jo we go, i in for ma cje z tych źró deł za prze -
cza ły re we la cjom Las so ty. „Ry szard”, zda niem Ma czu ły, był źle na sta wia ny przez swo je go
ofi ce ra pro wa dzą ce go kpt. Je rze go Ma koc kie go z Wy dzia łu III KS MO, któ ry za su ge ro wał,
że „Ja cek” to szpieg i do tej te zy „Ry szard” do pa so wy wał wszyst kie swo je do no sy. Nie po -
twier dzi ły się tak że po dej rze nia, ja ko by w 1970 r. Kar piń ski w ta jem ni cy miał bu do wać
za pol skie pie nią dze kom pu ter, któ ry póź niej był by wy wie zio ny do An glii i pro du ko wa ny
przez MB Me tals. Spra wa ta by ła zna na dy rek to ro wi Je rze mu Hu ko wi ze Zjed no cze nia
„Me ra” i Je rze mu Kacz mar ko wi z Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki, a Kar piń ski dzia łał na ich po -
le ce nie169. Cień po dej rzeń, któ re cią ży ły na na ukow cu, po wo do wał, że za stęp ca dy rek to ra
ds. wy wia du na uko wo -tech nicz ne go De par ta men tu I płk Adam Krzysz to por ski170 wnio sko -
wał o ode bra nie mu pasz por tu ope ra cyj ne go. Zda niem Ma czu ły by ło to nie ce lo we i mo gło
zaszko dzić in te re som PRL. Osta tecz nie za de cy do wa no, że pasz port bę dzie ode bra ny,
a o no wy wy stą pią KNiT lub PRE TO171. W pod su mo wa niu jed ne go z ra por tów przed sta wio -
no li stę za rzu tów wo bec Kar piń skie go. Wy mie nio no tam jak zwy kle nie chęć do „na pro wa -
dza nia” na oso by, nie peł ne in for mo wa nie o swo ich po su nię ciach i kon tak tach, lek ko myśl -
ność w spra wach fi nan so wych oraz nie prze strze ga nie prze pi sów wa lu to wych i cel nych.

166 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Ry szard”, 23 II 1970 r., k. 90–91.
167 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 6 VI 1970 r., k. 137–139.
168 Mi ro sław Mi lew ski, s. Bo le sła wa, ur. 1 V 1928 r. w Lip sku, od 15 I 1969 r. do 24 I 1971 r. dy rek tor

De par ta men tu I SB MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo na riu szy apa ra tu
bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.

169 Ibi dem, Ra port do dy rek to ra De par ta men tu I MSW płk. Mi ro sła wa Mi lew skie go, 15 IV 1970 r.,
k. 120–127. 

170 Adam Krzysz to por ski, s. Eu ge niu sza, ur. 31 V 1932 r. w Wo ło mi nie, od 10 II 1969 r. do 31 V 1973 r.
za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu I MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo na -
riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.

171 Por. P. Ple skot, Jak wy je chać na Za chód? Pro ce du ry wy jaz dów pol skich uczo nych z ra mie nia uczel ni
wyż szych i PAN w la tach 1955–1989 [w:] Na ukow cy wła dzy, wła dza na ukow com. Stu dia, red. P. Fra na szek,
War sza wa 2010, s. 292–326.
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Nie wy star cza ją ca by ła tak że ilość ma te ria łów tech nicz nych zdo by wa nych z za chod nich
ośrod ków na uko wo -ba daw czych. W związ ku z bra kiem dal szych moż li wo ści wy ko rzy sty -
wa nia „Jac ka” na po trze by szpie go stwa tech no lo gicz ne go po sta no wio no prze ka zać je go
spra wę do Wy dzia łu III KS MO172. 

Od 1969 r. trwa ły pra ce nad kom pu te rem K -202. Okres kon struk cji ma szy ny był punk -
tem zwrot nym w bio gra fii Kar piń skie go, na któ rą co raz więk szy wpływ zy ski wa ła SB.
W pierw szej po ło wie lat sie dem dzie sią tych po gor szy ły się je go re la cje z re sor tem. Zmia ny
te mia ły dla in ży nie ra ka ta stro fal ne skut ki, m.in. przez za strze że nie wy jaz dów za gra nicz -
nych i szy ka ny sto so wa ne w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go kryp to nim „Pro ce sor”. 

Do prac nad K -202 na uko wiec po trze bo wał przede wszyst kim do bre go ze spo łu wy bra -
nych przez sie bie fa chow ców. In ży nier od lat ma rzył o sa mo dziel nie kie ro wa nym, po wią za -
nym z prze my słem la bo ra to rium umiej sco wio nym po za IMM, IFD czy PAN. Pla ny te zre ali -
zo wa no pod ko niec lat sześć dzie sią tych. Przy Za kła dach „Era” we Wło chach zor ga ni zo wa no
Za kład Do świad czal ny Mi ni kom pu te rów, w któ rym trwa ły głów ne pra ce nad K -202. Kar piń -
ski jed nak wciąż był zo bo wią za ny do pro wa dze nia ob słu gi KAR-65 w IFD, co by ło je go zda -
niem stra tą cza su. W roz mo wach z „Ry szar dem” miał on rze ko mo stwier dzać, że „gdy by się
zda rzy ła po wódź i za la ła su te re nę, w któ rej stoi mo ja ma szy na, już nic nie za trzy ma ło by
mnie na Ho żej. Niech by so bie sa mi na pra wia li mo je go KAR-a, a ja bym się z nich śmiał”173.
Kon cep cja Kar piń skie go za kła da ją ca pro duk cję no wo cze snych mi kro kom pu te rów w sys te -
mie mo du lar nym we współ pra cy z MB Me tals spo tka ła się z apro ba tą Kacz mar ka i Hu ka.
Po zy tyw ne opi nie wy ra żał też za stęp ca dy rek to ra Za kła du Tech ni ki Spe cjal nej MSW płk An -
to ni Bos sow ski, któ re go Kar piń ski uwa żał za do bre go fa chow ca174. 

Ma szy na – jak po da wa no w no tat ce De par ta men tu I – bę dzie przede wszyst kim pro du -
ko wa na na eks port do kra jów ka pi ta li stycz nych. Nie za leż nie od te go no we kom pu te ry mia -
ły wzmoc nić kra jo wą sieć EMC. Z te go po wo du K -202 miał współ pra co wać ze wszyst ki mi
kom pu te ra mi z sys te mu RIAD i Od ra 1304, a tak że urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi pro du ko -
wa ny mi i uży wa ny mi w kra jach so cja li stycz nych. Kosz ty uru cho mie nia pro duk cji ma szy ny
w Pol sce mia ły wy no sić 16 mln zło tych. Roz po czę cie prac po prze dzi ła umo wa wstęp na za -
war ta w kwiet niu 1970 r. mię dzy fir mą han dlo wą Da ta Lo op a Zjed no cze niem „Me ra”, któ -
ra za kła da ła ko ope ra cję i eks port go to we go kom pu te ra. Na tej pod sta wie w lip cu 1970 r.
Przed się bior stwo Han dlu Za gra nicz ne go „Me tro nex” za war ło ko lej ną umo wę z Da ta Lo op
i MB Me tals na do star cze nie pro to ty pu w 1970 r. i in for ma cyj nej se rii 10 kom pu te rów
w 1971 r.175 Po śred nic two fir my Da ta Lo op od po cząt ku bu dzi ło kon tro wer sje. Biu ro Rad cy
Han dlo we go w Lon dy nie i pra cu ją cy w nim re zy den ci wy wia du ostrze ga li, że fir ma ta ma
wy łącz nie cha rak ter han dlo wy i po śred ni czą cy, a jej ka pi tał wy no si za le d wie 5000 fun tów.
Da ta Lo op za trud nia ła tyl ko dwóch han dlow ców i trzy se kre tar ki176. Współ wła ści cie lem,
sze fem i za ra zem głów nym pra cow ni kiem był wie lo let ni zna jo my Kar piń skie go – Ho ward

172 AIPN, 00170/809/CD/3, Ra port do dy rek to ra De par ta men tu I MSW płk. Mi ro sła wa Mi lew skie -
go, 15 IV 1970 r., k. 120–127.

173 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 30 VI 1970 r., k. 140–145.
174 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca „Jac ka”, 16 III 1970 r., k. 96.
175 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 28 XI 1972 r., k. 173–179. De par ta ment III miał

w „Me tro ne xie” KO ps. „Lu dwik”, któ ry za pew niał sta ły do pływ in for ma cji na te mat re ali za cji kon trak tu
z MB Me tals i K -202; por. AIPN, 01419/120/cz. 5, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo tka nia z KO ps. „Lud -
wik”, 20 VII 1972 r., k. 423.

176 Da ne do ty czą ce Da ta Lo op po cho dzi ły za pew ne z in for ma cji za mó wio nej w an giel skiej wy wia dow ni
go spo dar czej Dun & Brad stre et; por. AIPN, 01419/120/cz. 4, Taj ny ra port wy wia dow ni go spo dar czej Dun &
Brad stre et, 24 III 1970 r., k. 454.
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Lord. An glik i je go fir ma han dlo wa li pra wie wy łącz nie z kra ja mi blo ku so cja li stycz ne go.
Zda niem wy wia du je go czę sta obec ność w Cze cho sło wa cji w 1968 r. świad czy ła o po wią -
za niach ze służ ba mi spe cjal ny mi kra jów ka pi ta li stycz nych177. Po nad to – zda niem
SB – umo wa han dlo wa za wie ra ła nie pra wi dło wo ści, któ re mo gły ob ró cić się na nie ko rzyść
stro ny pol skiej. Spe cy ficz ne by ło tak że po ło że nie Jac ka Kar piń skie go, któ re go ro la i za da -
nia by ły istot ną czę ścią umów. An gli cy za strze gli, że oso bą od po wie dzial ną za ca łość pro -
jek tu w Za kła dzie Do świad czal nym Mi kro kom pu te rów mógł być wy łącz nie Kar piń ski.
Data Lo op zo bo wią za ła się prze ka zać stro nie pol skiej część opro gra mo wa nia, któ re mia ło
zo stać opra co wa ne przez „Jac ka” i wy bra nych przez nie go in ży nie rów na pod sta wie od -
dziel nych umów. Bio rąc pod uwa gę fakt, że Kar piń ski był kon sul tan tem Da ta Loop, na le ży
stwier dzić, że tak skon stru owa na umo wa po wo do wa ła kon flikt in te re sów. Star szy in spek tor
Cze sław Szu nie wicz178 z Wy dzia łu VII De par ta men tu I oraz in ni funk cjo na riu sze wska zy -
wa li na du że ry zy ko zwią za ne z K -202. W mo men cie wy co fa nia się Kar piń skie go z po wo -
du nie po wo dzeń kon struk cyj nych lub or ga ni za cyj nych i np. je go uciecz ki do An glii PRL
nara zi ła by się na bar dzo du że stra ty fi nan so we. We dług funk cjo na riu szy Kar piń ski ja ko
kon sul tant Da ta Lo op nie mógł być jed no cze śnie uwa ża ny za re pre zen tan ta pol skich in te re -
sów17 9. Na po twier dze nie swo ich przy pusz czeń SB nie mu sia ła dłu go cze kać. Już w sier -
pniu 1970 r. Szu nie wicz in for mo wał, że Kar piń ski wraz z Da ta Lo op za ra bia ją du że pie nią -
dze na im por cie urzą dzeń i pod ze spo łów do pro duk cji K -202. Pier wot nie za kła da no, że
ma szy na bę dzie wy ma ga ła wkła du de wi zo we go w wy so ko ści 25 tys. fun tów, na uko wiec
jed nak wy dat ko wał już 40 tys. fun tów i za mó wił czę ści za ko lej ne 60 tys. Po nad to „Ja cek”
tak or ga ni zo wał im port, że wszyst kie trans ak cje od by wa ły się za po śred nic twem Da ta Loop,
cho ciaż nie któ re z nich mo gły być zre ali zo wa ne przez „Me tro nex” bez po śred nio u pro du -
cen tów. Jesz cze go rzej, zda niem Szu nie wi cza, wy pa da ła kal ku la cja ewen tu al nych zy sków
Pol ski po uru cho mie niu pro duk cji se ryj nej. Zy ski eks por to we PRL mia ły być bo wiem nie -
po rów ny wal nie niż sze od zy sków Da ta Lo op osią gnię tych ze sprze da ży pod ze spo łów

177 AIPN, 00170/809/CD/3, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu I płk. Mi ro sła wa Mi lew skie go do I za stęp cy
komendanta ds. SB KS MO w War sza wie, 28 VIII 1970 r., k. 163–164; por. AIPN, 01419/120/cz. 4, In for ma -
cja TW ps. „Ry szard”, 1 XII 1969 r., k. 388–389.

178 Cze sław Szu nie wicz, s. Ka zi mie rza, ur. 9 III 1929 r. w Ła pu tach. Ab sol went Wy dzia łu Elek trycz ne go
Po li tech ni ki War szaw skiej. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du na uko wo -tech nicz ne go. Pra co wał pod przy kry -
ciem w kra jo wych in sty tu cjach – Mi ni ster stwie Prze my słu Cięż kie go, Mi ni ster stwie Han dlu i Mi ni ster stwie
Prze my słu Ma szy no we go. W 1964 r. od de le go wa ny do Biu ra Rad cy Han dlo we go w Bruk se li. Pod ko niec ka -
rie ry z po wo du uciecz ki Je rze go Ko ry ciń skie go i de kon spi ra cji zo stał prze nie sio ny do Ośrod ka Kształ ce nia
Kadr Wy wia dow czych w Sta rych Kiej ku tach. 1 XII 1953 r. – re fe rent De par ta men tu VII MBP; 15 II 1954 r.
– star szy re fe rent Wy dzia łu IX UBP m.st. War sza wy; 15 IX 1954 r. – kur sant rocz nej szko ły De par ta men -
tu I MBP/KdsBP; 15 VII 1955 r. – re fe rent na eta cie 060/1 De par ta men tu I KdsBP; 15 XI 1955 r. – re fe rent
Wy dzia łu VI De par ta men tu I KdsBP; 31 XII 1956 r. – zwol nio ny w związ ku z re or ga ni za cją; 16 V 1960 r.
– po now nie przy ję ty do służ by na sta no wi sko star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go na eta cie 060/18 De par ta men -
tu I MSW; 1 V 1961 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW; 1 XII 1962 r. – star -
szy ofi cer ope ra cyj ny na eta cie 03/I De par ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par ta -
men tu I MSW; 15 XII 1968 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 VII 1970 r. – star szy
in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 VI 1973 r. – na czel nik Wy dzia łu III Za rzą du VII De par ta -
men tu I MSW; 1 VIII 1975 r. – na czel nik wy dzia łu na eta cie 013/I De par ta men tu I MSW; 21 I 1984 r. – prze -
nie sio ny na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta OKKW. Zmarł 21 III 1985 r. AIPN, 003175/754/CD.

179 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca uru cho mie nia pro duk cji mi ni kom pu te rów w Za kła dach
„Era”, 31 VIII 1970 r., k. 165–168.

180 Ibi dem, No tat ka, 29 IX 1970 r., k. 172. Du że kon tro wer sje bu dzi ła tak że kwe stia praw pa ten to wych
do mi ni kom pu te ra K -202; por. AIPN, 01419/120/cz. 5, In for ma cja w spra wie punk tu 7 umo wy z MB Me -
tals, 10 X 1971 r., k. 131–133.



Adam Kochajkiewicz

278

V
A

R
IA

do tych ma szyn, któ re pla no wa no po zo sta -
wić w kra ju180. Ter min uru cho mie nia pro to -
ty pu zbli żał się wiel ki mi kro ka mi, a efek ty
prac „Jac ka” nie sa tys fak cjo no wa ły je go mo -
co daw ców. KO ps. „Su zu ki” do no sił o za nie -
po ko je niu dy rek to ra Hu ka, któ ry w dys ku -
sjach z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa
Prze my słu Ma szy no we go py tał: „Po wiedz -
cie mi, co mam zro bić z Kar piń skim?”. Roz -
mów cy Hu ka stwier dzi li, że prze cież on sam
pod jął wcze śniej de cy zję, że by do koń -
ca 1970 r. dać Kar piń skie mu wol ną rę kę.
Dy rek to ra „Me ry”, któ ry po cząt ko wo po pie -
rał „Jac ka”, prze ra ża ły kosz ty im por tu pod -
ze spo łów (ok. 3,3 mln do la rów) i do tych cza -
so wy brak efek tów. W związ ku z tym
pla no wa no po wo ła nie we wnętrz nej ko mi sji,
jed nak jej człon ko wie pod czas nie obec no ści
„Jac ka” w kra ju nie zo sta li do pusz cze ni
do pra cow ni w ZDM. Wo bec te go po sta no -
wio no po wo łać na stęp ną ko mi sję zło żo ną
z prof. Wę grzy na i Sto lar skie go. Rów no le gle
ze Zjed no cze niem „Me ra” do wi ce pre mie ra
Fran cisz ka Ka ima pły nę ły bar dzo kry tycz ne
opi nie o K -202, któ re spo rzą dzał in ży nier
An drzej Jan czew ski1 81.

Ko mi sja pro fe so rów ze Ślą ska zo sta ła chłod no przy ję ta przez go spo da rza ZDM. Zda -
niem Kar piń skie go prof. Wę grzyn i in ni na ukow cy na ni czym się nie zna li, a ich py ta nia
były dy le tanc kie. Mi mo za do wo le nia in ży nie ra z po stę pu prac nad K -202 dy rek tor Huk
odmó wił wy pła ce nia ok. mi lio na zło tych na po kry cie do dat ko wych kosz tów pro jek tu182.
Kar piń ski nie da rzył dy rek to ra „Me ry” sym pa tią i wszel kie je go po su nię cia trak to wał ja ko
prze jaw oso bi stej wro go ści183. In ży nier praw do po dob nie był jesz cze po pie ra ny w KC PZPR
i przez mi ni stra Szlach ci ca, więc dzia ła nia Hu ka nie by ły w sta nie moc no mu zaszko dzić184.
Czyn ni kiem, któ ry do dat ko wo wzmac niał po zy cję Kar piń skie go, by ły po zy tyw ne opi nie
na te mat je go kom pu te ra prezentowane w pol skiej pra sie, m.in. w „Ży ciu Gospo dar czym”,
„Po li ty ce”, a tak że w TVP. Po ja wie nie się „Jac ka” w au dy cji te le wi zyj nej Ire ny Dzie dzic
„Te le echo” spo wo do wa ło, że sze ro kie rze sze Po la ków do wie dzia ły się o K -202. Ja ko
głównych stron ni ków „Jac ka” w me diach wy mie nia no re dak to rów: Ste fa na Brat kow skie go,

181 AIPN, 00170/809/CD/3, In for ma cja KO ps. „Su zu ki”, 15 VIII 1971 r., k. 159–160. Pod pseu do ni mem
„Su zu ki” SB za re je stro wa ła pra cow ni ka „Me ry” Bog da na Hon dę. KO był na kon tak cie Ze no na Hil ge ra
z Depar ta men tu III. Od 1983 r. TW ps. „Spe cja li sta” Wy dzia łu III KS MO. AIPN, 001043/236/CD, Kar to te ka
b. Wy dzia łu „C” MSW w za so bie IPN. 

182 Ibi dem, No tat ka star sze go in spek to ra Wy dzia łu VII De par ta men tu I Cze sła wa Szu nie wi cza, 18 III 1971 r.,
k. 198–199.

183 Por. A. Mar kow ski, op. cit.; por. syl wet ka dy rek to ra „Grzmo ta” w: R. Brat ny, op. cit.
184 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka star sze go in spek to ra Wy dzia łu VII De par ta men tu I Cze sła wa Szu nie -

wi cza, 18 III 1971 r., k. 198–199.

Cze sław Szu nie wicz
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Mie czy sła wa Ra kow skie go i Zyg mun ta Sze li gę18 5. Wzbu dza ło to nie po kój funk cjo na riu szy,
któ rzy uwa ża li, że pro wa dzo na jest kam pa nia dez in for ma cyj na wy ko rzy sty wa na przez Kar -
piń skie go do for so wa nia swo ich ce lów w KC PZPR. W ma ju 1971 r. Brat kow ski przy go to -
wał no tat kę o K -202, któ ra zo sta ła prze ka za na wszyst kim człon kom Biu ra Po li tycz ne go KC
i za stęp com człon ków. Dzien ni karz przed sta wił K -202 ja ko re we la cję, któ rą za in te re so wa -
ne by ły naj więk sze świa to we kon cer ny kom pu te ro we, ta kie jak Con trol Da ta Cor po ra tion
i Hi ta chi. K -202 – zda niem Brat kow skie go – miał re we la cyj ne osią gi, mógł współ pra co wać
z wie lo ma urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi róż nych pro du cen tów, wy ko ny wał ob li cze nia
w cza sie rze czy wi stym z pręd ko ścią do 1,5 mln ope ra cji na se kun dę oraz nie wy ma gał kli -
ma ty za cji i był nie wiel kich roz mia rów. Dzien ni karz nie szczę dził też słów uzna nia pod ad -
re sem Kar piń skie go i je go ze spo łu186. Funk cjo na riu sze SB z prze ką sem sko men to wa li, że
opi sy wa ne przez Brat kow skie go po świę ce nie na ukow ców nie by ło bez in te re sow ne, o czym
świad czy ły za rob ki mie sięcz ne na po zio mie 20 tys. zł187. Ste fan Brat kow ski ze wzglę du
na swo ją ak tyw ną dzia łal ność pu bli cy stycz ną i sze ro kie kon tak ty z cu dzo ziem ca mi bu dził
za in te re so wa nie Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW188. Już w 1971 r. cen zu ra pró bo wa ła
wstrzy my wać pu bli ka cje pra so we na te mat K -202, jed nak oso bi sta in ter wen cja wi ce mi ni -
stra prze my słu ma szy no we go Alek san dra Kop cia uchy li ła ten za pis1 89.

Po sta wa Kar piń skie go bu dzi ła wie le za strze żeń SB. Sła be tem po prac nad K -202 ro dzi ło
oba wy, że ce lo wo bę dą one prze cią ga ne w nie skoń czo ność. Ma rek Waj cen w in for ma cjach dla
De par ta men tu III sy gna li zo wał, że in for ma tyk za miast sku pić się na ter mi no wym wy peł nia -
niu po sta no wień umo wy „roz bu do wu je K -202 w wiel ki sys tem”190. Pró by od gór nych kon tro -
li nie przy no si ły efek tów. Kar piń ski nie chciał ujaw nić pla nu ma szy ny ani dy rek to ro wi Za kła -
dów „Era” Zbi gnie wo wi Mię dzy choc kie mu, ani człon kom ko mi sji ze Ślą ska. W roz mo wie
z Mię dzy choc kim in ży nier oznaj mił, że wła ści wie to nie ma żad nej do ku men ta cji, „bo on ma
ją w gło wie”, po chwi li oznaj mił, że pla ny jed nak by ły, ale zo sta ły prze ka za ne SB w 1969 r.
i ma na to po kwi to wa nie od mi ni stra Szlach ci ca. Gdy Mię dzy choc ki po pro sił o to po kwi to wa -
nie, Kar piń ski od rzekł, że nie mo że go ujaw nić, bo „mi ni ster nie po zwo lił mu te go po ka zy -
wać”191. In ży nier ty dzień póź niej zo stał za trzy ma ny na lot ni sku Okę cie przez funk cjo na riu szy
Urzę du Cel ne go. W je go ba ga żu ujaw nio no kom plet ne pla ny or ga ni za cji lo gicz nej K -202, te
sa me, o któ re nie mógł się do pro sić Mię dzy choc ki. „Ja cek” mi mo te go nie zo stał za trzy ma ny
i wy pusz czo no go ra zem z pla na mi do An glii, gdzie wraz z pol ski mi de le ga ta mi miał brać
udział w ko lej nej tu rze roz mów han dlo wych z MB Me tals i Da ta Lo op. Na le ży do dać, że
szcze gó ło wa kon tro la wa liz ki Kar piń skie go nie by ła przy pad ko wa. SB prze wi dy wa ła, że in -
ży nier bę dzie pró bo wał wy wieźć do ku men ta cję. Nie wy ma ga ło to od es be ków szcze gól nej
prze ni kli wo ści, po nie waż by ła to pro sta kon se kwen cja po sta no wień umo wy z Da ta Lo op. We -
dług niej pla ny K -202 mie li do star czyć An gli cy, czy li de fac to Kar piń ski, któ ry był przez nich
opła ca ny ja ko kon sul tant. Na stęp nie mia ły być one ofi cjal nie prze ka za ne z po wro tem stro nie
pol skiej. Ko men tarz star sze go in spek to ra Wy dzia łu VII De par ta men tu I Cze sła wa Szu nie wi -
cza na te mat in cy den tu na Okę ciu umac niał wcze śniej sze ne ga tyw ne opi nie wy ra ża ne

185 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 30 VI 1970 r., k. 140–145.
186 Ibi dem, In for ma cja o sta nie i moż li wo ściach roz wo ju mi kro kom pu te ra K -202, 1971 r., k. 215–217.
187 Ibi dem. We dług GUS prze cięt ne wy na gro dze nie w 1971 r. wy no si ło 2358 zł, http://www.stat.gov.pl/gus,

3 IX 2012 r.
188 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca Ste fa na Brat kow skie go, 5 VIII 1971 r., k. 157–158.
189 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca EMC KAR-202, 3 VIII 1971 r., k. 226–228.
190 AIPN, 00170/592, t. 2, In for ma cja KO ps. „Ma rek”, 7 II 1972 r., k. 41–50.
191 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 26 III 1971 r., k. 201–202.
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pod adre sem in ży nie ra. Zda niem funk cjo na riu sza, ukry wa jąc do ku men ta cję, Ja cek Kar piń ski
dał świa dec two swo jej nie lo jal no ści wo bec pol skie go prze my słu19 2. 

W związ ku z kon tro wer sja mi zwią za ny mi ze spra wą K -202 De par ta ment III sta rał się ze -
brać jak naj wię cej da nych o fak tycz nym po zio mie za awan so wa nia pro jek tu. In for ma cji tych
do star cza ły oso bo we źró dła in for ma cji ze śro do wisk na uko wych zwią za nych z „Jac kiem”.
TW ps. „Miks”193, któ ry uczest ni czył w wy jeź dzie do An glii, uwa żał po sta wę in ży nie ra
za dwu znacz ną, po nie waż Kar piń ski w per trak ta cjach z Da ta Lo op przed kła dał zy ski Ho -
war da Lor da nad in te res Pol ski i np. sta rał się ogra ni czać staw ki, ja kie Da ta Lo op pła ci ło
pol skim pra cow ni kom ser wi so wym. Pod czas ne go cja cji, zda niem „Mik sa”, bul wer su ją cy
był fakt, że „An gli cy wie dzą bez po rów na nia wię cej o mi kro kom pu te rze K -202 niż kto kol -
wiek w Pol sce”. Jed no cze śnie in for ma tor za uwa żał, że z dru giej stro ny ja kie kol wiek dra -
stycz ne kro ki na tym eta pie prac by ły by „wy la niem dziec ka z ką pie lą”. Do da wał, że pew ne
oso by kie ro wa ne oso bi sty mi ani mo zja mi ce lo wo utrud nia ją pra cę wy na laz cy. Do osób tych
w pierw szym rzę dzie za li czył in ży nie ra Ja nu sza Ma te ja ka ze Zjed no cze nia „Me ra”, któ re -
go ura żo ne am bi cje po py cha ły do pro wo ko wa nia kon flik tów i cią głe go wy naj dy wa nia prze -
szkód w po ro zu mie niu z An gli ka mi194. „Ma rek”195 z kolei do no sił o krą żą cej w śro do wi sku
na uko wym plot ce, że Kar piń ski jest wła ści cie lem Da ta Lo op. Za uwa żał też, że miał bar dzo
do bry kon takt z an giel ski mi kon tra hen ta mi i na te le fon spro wa dzał do PRL trud no osią gal -
ne pod ze spo ły1 96. Ob ser wa cje „Mar ka” po dzie lał tak że „Kor czak”197, któ ry dzi wił się, że
inży nier po zy sku je ob ję te em bar giem czę ści ame ry kań skiej fir my Te xas In stru ments Cor po -
ra tion. In for ma tor przy pusz czał, że to efekt dzia łań CIA, któ ra wy ko rzy sty wa ła Da ta Lo op
do pe ne tra cji go spo dar czej państw zza że la znej kur ty ny198. Zda niem „Kor cza ka” pla no wa -
na sprze daż K -202 do kra jów de mo kra cji lu do wej za de wi zy by ła sprzecz na z umo wa mi go -
spo dar czy mi za war ty mi w ra mach RWPG. Po nad to pla no wa nie roz wo ju dwóch ty pów ma -
szyn, K -202 i Od ra -1325, nie mia ło sen su, gdyż PRL nie dys po no wa ła od po wied ni mi
środ ka mi fi nan so wy mi na pro wa dze nie i roz wój obu pro jek tów. „Kor cza ka” nie po ko iły też
ter mi ny, któ rych nie do trzy ma nie gro zi ło PRL po waż ny mi kon se kwen cja mi fi nan so wy mi.
Pod ję cie ma so wej pro duk cji mi kro kom pu te ra na po ty ka ło po waż ne trud no ści, m.in. sła be
wa run ki lo ka lo we i ma te ria ło we ZDM. Do koń ca 1971 r. Kar piń ski miał ukoń czyć se rię in -
for ma cyj ną 16 kom pu te rów, za mie rze nie to jed nak nie mia ło szans po wo dze nia, po nie waż
w li sto pa dzie 1971 r. zbu do wa no do pie ro czte ry (nie w peł ni funk cjo nal ne) jed nost ki cen -
tral ne i wciąż trwa ły pra ce nad opro gra mo wa niem199. Już w sierp niu 1971 r. Kar piń ski za -
de mon stro wał przed sta wi cie lom MB Me tals w War sza wie pro to typ urzą dze nia, któ ry jed -
nak był nie kom plet ny i za raz po pre zen ta cji zo stał od sta wio ny z po wro tem do ZDM.
An gli cy nie chcie li od bie rać nie skoń czo ne go urzą dze nia i na ci ska li na prze ka za nie im peł -

192 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca Jac ka Kar piń skie go, 14 IV 1971 r., k. 205–206.
193 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych TW ps. „Miks”.
194 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Miks”, 23 IV 1971 r., k. 207–210.
195 Pod pseu do ni mem „Ma rek” SB za re je stro wa ła Ada ma Em pa che ra. Po zy ska ny przez Wy dział II KS MO

w 1970 r. na za sa dzie do bro wol no ści. Kar to te ka b. SUSW w za so bie BUiAD IPN.
196 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Ma rek”, 24 XI 1971 r., k. 235–236; por. AIPN,

01419/120/cz. 5, Do nie sie nie TW ps. „Le szek”, 20 X 1971 r., k. 138–140.
197 Pod pseu do ni mem „Kor czak” SB za re je stro wa ła An drze ja Dąb kow skie go. Po zy ska ny przez Wy -

dział II KS MO w 1969 r. do roz pra co wy wa nia wy wia du an giel skie go. Kar to te ka b. SUSW w War sza wie w za -
so bie BUiAD IPN.

198 Por. AIPN, 01419/120/cz. 5, Uwa gi do ty czą ce elek tro nicz nej ma szy ny cy fro wej – mi ni kom pu te ra 
K -202, 2 II 1972 r., k. 270–272.

199 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Kor czak”, 14 XII 1971 r., k. 237–238.
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nej do ku men ta cji tech nicz nej. Na po cząt ku 1972 r. do An glii prze wie zio no pierw szy eg zem -
plarz K -202. Bry tyj czy cy po na wia li jed nak proś by o pla ny urzą dze nia – nie zbęd ne do prze -
te sto wa nia pro to ty pu K -202. Kar piń ski wie lo krot nie nie od po wia dał na te lek sy z po na gle -
nia mi i za każ dym ra zem pre zen to wał urzą dze nie, któ re nie od po wia da ło wy mo gom
pierw sze go eta pu re ali za cji umo wy. Brak w peł ni spraw ne go kom pu te ra z kom plet ną do ku -
men ta cją tech nicz ną i dzia ła ją cym opro gra mo wa niem unie moż li wiał przej ście do dru gie go
eta pu umo wy, któ ry wy ma gał do star cze nia MB Me tals 10 urzą dzeń do te stów200. Pra ce
nad opro gra mo wa niem pro wa dzo no w kra jo wych pla ców kach na uko wych za pol skie pie -
nią dze. Więk szość za dań wy ko ny wa li pra cow ni cy ZDM na po le ce nie Kar piń skie go, tam
kosz tem 3 mln zł po wstał sys tem ope ra cyj ny K -202, trans la to ry ję zy ków pro gra mo wa nia
BASIC, CEMMA, MOST 2201. Trans la tor FORTRAN był opra co wy wa ny na Po li tech ni ce
War szaw skiej za pie nią dze z fun du szu bez oso bo we go. In ży nier Bog dan Hon da ze Zjed no -
cze nia „Me ry” do no sił, że wbrew umo wie ca łość opro gra mo wa nia za miast być do star czo -
na przez Da ta Lo op jest przy go to wy wa na przez ze spół pod kie row nic twem in ży nier Te re sy
Paj kow skiej w Pol sce202. Pro jekt K -202 ge ne ro wał ogrom ne kosz ty, nie współ mier ne – zda -
niem SB – do spo dzie wa nych zy sków2 03. Efek ty pra cy Kar piń skie go nie za do wo li ły tak że
MB Me tals. Pod ko niec 1972 r. An gli cy po sta no wi li za koń czyć współ pra cę z „Me tro ne -
xem”, uza sad nia jąc to nie wy wią za niem się stro ny pol skiej z po sta no wień pierw sze go eta pu
re ali za cji kon trak tu204. 

Nie po wo dze nie umo wy z MB Me tals zin ten sy fi ko wa ło dzia ła nia SB wo bec kon struk to ra.
Funk cjo na riu sze De par ta men tu I sta ra li się po sze rzyć za sób po sia da nych in for ma cji, któ re
mo gły by po twier dzać po dej rze nia o ste ro wa niu Kar piń skim przez wro gie służ by spe cjal ne.
W tym ce lu za sto so wa no ob ser wa cję Kar piń skie go i Lor da pro wa dzo ną przez Wy -
dział III Biu ra „B”205. Dzię ki taj ne mu prze szu ka niu po ko ju An gli ka w Ho te lu Eu ro pej skim
SB zdo by ła wie le we wnętrz nych do ku men tów do ty czą cych re ali za cji kon trak tu na bu do wę
K -202206. MB Me tals w 1973 r. by ła za in te re so wa na już wy łącz nie szyb ką od sprze da żą praw
do K -202. W tej sy tu acji za rów no dla Kar piń skie go, jak i Lor da klu czo wą kwe stią sta ło się
zna le zie nie no we go kon tra hen ta. W tym przed się wzię ciu po ma gał im re dak tor Brat kow ski,

200 Por. tłu ma cze nie z ję zy ka an giel skie go we wnętrz nej no tat ki MB Me tals zdo by te dro gą taj ne go po zys -
ka nia przez De par ta ment I MSW. Ibi dem, Po stęp w pro jek cie mi ni kom pu te ra K -202, 1972 r., k. 323–329; por.
AIPN, 01419/120/cz. 5, In for ma cja o po by cie Lan ha ma, pre ze sa fir my MB Me tals Ltd., 30 VII 1971 r.,
k. 72–75; ibi dem, In for ma cja KO ps. „Lu dwik” do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 17 I 1972 r., k. 189–193.

201 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca opro gra mo wa nia mi ni kom pu te ra K -202, b.d., k. 254–255.
202 Ibi dem, No tat ka Bog da na Hon dy, 19 IV 1972 r., k. 244.
203 W MSW na le ży upa try wać au tor stwa ano ni mo we go tek stu pt. „Szu ka my 20 mi liar dów”, w któ rym

kryty ko wa no wy so kie kosz ty prac Kar piń skie go. Tekst praw do po dob nie był kol por to wa ny w in sty tu cjach
nauko wych i KC PZPR. In ży nier od po wie dział no tat ką „W związ ku z ano ni mo wym pasz kwi lem pt. «Szu ka -
my 20 mi liar dów»”; por. AIPN, 01419/120/cz. 5, k. 342–356.

204 AIPN, 01419/120/cz. 9, In for ma cja o prze bie gu roz mów z fir ma mi MB Me tals Ltd. oraz Da ta Lo op
Ltd. w spra wie mi ni kom pu te ra K -202, 27 XII 1972 r., k. 475–478.

205 Kar piń ski był tak że pod słu chi wa ny przez Biu ro „T” SB, tech nicz ne środ ki ope ra cyj ne naj czę ściej wy -
ko rzy sty wa no w la tach 1971–1974; por. AIPN, 01419/120/cz. 10, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim
„Pro ce sor”, t. 2, k. 474–482; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 3, k. 483–500;
AIPN, 01419/120/cz. 11, Ma te ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 4, k. 25–40; ibi dem, Ma te -
ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 5, k. 41–64; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp -
to nim „Pan to mi ma”, t. 6, k. 65–128; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 7,
k. 129–266; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 8, k. 267–305; ibi dem, Ma te ria -
ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 9, k. 306–402; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp -
to nim „Pro ce sor”, t. 10, k. 403–486.

206 AIPN, 00170/809/CD/3, Ko mu ni kat w spra wie ob ser wa cji, 21 XII 1972 r., k. 276–277.
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któ ry zda niem za stęp cy dy rek to ra De par -
ta men tu I MSW do spraw wy wia du na -
uko wo -tech nicz ne go Ta de usza Kit te la207

mógł być in spi ro wa ny przez wy wiad an -
giel ski208. De par ta ment I twier dził rów -
nież, że Kar piń ski i Brat kow ski bez po ro -
zu mie nia z PHZ „Me tro nex” i wła dza mi
pro wa dzi li roz mo wy z przed sta wi cie la mi
ame ry kań skiej fir my Ra cal Ther mo nic
Li mi ted, któ ra była za in te re so wa na prze -
ję ciem zo bo wią zań MB Me tals i dal szą
re ali za cją umo wy do ty czą cej K -202. Bez
peł no moc nictw ze stro ny pol skiej obie cy -
wa li Ame ry ka nom, że ZDM zo sta nie roz -
bu do wa ny do sta nu oso bo we go 1000 pra -
cow ni ków i PRL za in we stu je w K -202
jesz cze 8 mln do la rów209. Nie po wo dze nie
po przed niej umo wy uza sad nia li sła bo ścią
i pro ble ma mi fi nan so wy mi MB Me tals.
Zda niem mjr. Szu nie wi cza Ra cal Ther -
mo nic pro du ku ją ca urzą dze nia pe ry fe ryj -
ne, po dob nie jak Da ta Lo op, bę dzie
przede wszyst kim chcia ła czer pać pro fi ty
z ich sprze da ży do kra jów so cja li stycz -
nych. Zwa żyw szy na ni ski sto su nek war -
to ści jed nost ki cen tral nej K -202 do urzą -
dzeń pe ry fe ryj nych, zy ski PRL z ta kiej
umo wy sta ły pod zna kiem za py ta nia.

Dzia łal ność Kar piń skie go i Brat kow skie go mia ła – zda niem SB – wy ła mać PRL z RIAD.
Wie lo krot nie wy ra ża ne przez na ukow ca opi nie o ana chro ni zmie sys te mu na rzu co ne go przez
ZSRR mu sia ła wy wo ły wać sprze ciw w KC. Na na ra dzie pod prze wod nic twem ów cze sne go
kie row ni ka Wy dzia łu Eko no micz ne go KC PZPR Sta ni sła wa Ko wal czy ka prof. Jan Kacz ma -
rek z Mi ni ster stwa Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki sfor mu ło wał dal sze wy tycz ne
do pro jek tu K -202, któ re mó wi ły o ko niecz no ści do sto so wa nia urzą dze nia do po trzeb
RIAD210. SB wie lo krot nie sy gna li zo wa ła, że pre pa ro wa ne przez Kar piń skie go i je go stron ni -
ków wia do mo ści dez in for mu ją wyż szy szcze bel, po nie waż prze kła mu je się w nich kwe stie

207 Ta de usz Kit tel, s. Wa cła wa, od 7 II 1974 r. do 23 V 1978 r. za stęp ca dy rek to ra ds. WNT De par ta men -
tu I MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 17, 37.

208 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW dla mi ni stra Ja na
Kacz mar ka, 20 I 1973 r., k. 284–285.

209 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 20 I 1973 r., k. 279–283. Po dej rze nia SB do ty czą ce
sa mo wol nych ne go cja cji Kar piń skie go i Brat kow skie go z Ra call Ther mo nic zo sta ły póź niej roz wia ne przez
pra cow ni ka „Me tro ne xu”; por. AIPN, 01419/120/cz. 9, Spra woz da nie z de le ga cji służ bo wej, 12 I 1973 r.,
k. 490–493.

210 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 20 I 1973 r., k. 279–283. Po dob ne
spo tka nie w spra wie mi ni kom pu te ra K -202, w któ rym brali udział Kar piń ski, Ko wal czyk i przed sta wi cie le
Zjed no cze nia „Me ra”, od by ło się już wcze śniej i prze bie ga ło w bar dzo na pię tej at mos fe rze. AIPN,
01419/120/cz. 6, No tat ka ze spo tka nia w spra wie mi ni kom pu te ra K -202, 5 IX 1972 r., k. 5–7.

Zdjęcie wykonane 20 XII 1972 r. 

w Warszawie przez funkcjonariuszy 

Biura „B” MSW
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tech nicz ne i fi nan so we. MSW gło si ło, że in ży nier chciał w ten spo sób wy ko rzy stać brak fa -
cho wej wie dzy to wa rzy szy z – jak to okre ślał – „par tii głup ków” i zma ni pu lo wać ich do swo -
ich ce lów. W prze ka za nej mi ni stro wi Kacz mar ko wi no tat ce Szu nie wicz przy chy lał się
do opi nii wy ra żo nej przez ko mi sję zło żo ną z przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Prze my słu Ma szy -
no we go, In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych i Zjed no cze nia „Me ra”. Stwier dzo no w niej, że
K -202 nie mo że być pro du ko wa ny w for mie tzw. du że go sys te mu, po nie waż stwo rze nie
opro gra mo wa nia zaję ło by ok. dwa la ta i po chło nę ło ogrom ne środ ki fi nan so we. Po stu lo wa -
no za sto so wa nie K -202 w for mie mi kro kom pu te ra na po trze by „mi niin for ma ty ki”, czy li
wyko ny wa nia ob li czeń w przed się bior stwach pro jek to wych, go spo dar ce ma ga zy no wej itp.
Ta kie sta no wi sko władz ozna cza ło za trzy ma nie dal szych prac nad kom pu te rem, a zwłasz cza
opro gra mo wa niem po sze rza ją cym je go moż li wo ści211. Wy kra dzio na przez SB we wnętrz na
do ku men ta cja MB Me tals zo sta ła prze ka za na do se kre ta ria tu człon ka Biu ra Po li tycz ne go
KC PZPR Fran cisz ka Szlach ci ca. Ak ta te za wie ra ły pro jekt nie ko rzyst nych dla PRL zmian
w umo wie z Angli ka mi. Do ku men ty zwró co no z KC w po ło wie 1973 r., jed nak bez ad no ta -
cji do ty czą cych dal szych lo sów pro jek tu. Szlach cic praw do po dob nie przy chy lał się do wcze -
śniej szych po sta no wień Ko wal czy ka i Kacz mar ka212.

TW ps. „Io ne sco”213 do no sił, że w roz mo wie z dr. Krzysz to fem Rey em z IMM usły szał
opi nię, zna ną za pew ne szer sze mu gro nu na ukow ców, iż głów ny mi spraw ca mi klę ski 
K -202 by li lu dzie z „Me ry” i „Elw ro”. Dla de cy den tów tych in sty tu cji by ło ja sne, że
w przy pad ku za ak cep to wa nia sys te mu K -202 ich pro jek ty (np. roz wój sys te mu ODRA)
bę dą za gro żo ne. Zda niem cy to wa ne go Reya „bro ni li złej spra wy”, po nie waż do brze
wiedzie li, że ich kon struk cje nie mo gły rów nać się z no wo cze snym i sto sun ko wo ta nim
mi kro kom pu te rem Kar piń skie go2 14. Na ci ski z KC i MSW spo wo do wa ły, że „Me tro nex”
od mó wił Kar piń skie mu wy da nia pasz por tu służ bo we go. Tym sa mym roz wia ły się pla ny
kon trak tu z Ra cal Ther mo nic, po nie waż ne go cja cje w An glii i USA nie mo gły od być się
bez głów ne go kon struk to ra. Ta ki ob rót spra wy był bar dzo nie ko rzyst ny dla Da ta Lo op
i Lor da, któ ry w spra wie Kar piń skie go in ter we nio wał u wi ce mi ni stra han dlu za gra nicz ne -
go Sta ni sła wa Dłu go sza. Lord sta rał się uwy pu klać stra ty, któ re po niósł z po wo du nie rze -
tel no ści czy wręcz złej wo li stro ny pol skiej. Ostrze gał, że za trzy ma nie in for ma ty ko wi
pasz por tu osta tecz nie przy czy ni się do cał ko wi te go upad ku kon cep cji eks por tu K -202215.
Ko re spon den cja ta nie by ła w sta nie po lep szyć sy tu acji Kar piń skie go. Za spra wą cen zu -
ry oby wa te le PRL mie li jak naj szyb ciej za po mnieć o hur ra op ty mi stycz nych opi niach
o urzą dze niu i kon struk to rze, któ re od po cząt ku lat sie dem dzie sią tych wpi sy wa ły się
w nurt gier kow skiej pro pa gan dy suk ce su. Inżynier – bę dą cy do tej po ry uoso bie niem slo -
ga nu „Po lak po tra fi” – wy czer pał swój kre dyt za ufa nia u władz2 16. 

211 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 20 I 1973 r., k. 279–283.
212 Ibi dem, Pi smo Se kre ta ria tu Fran cisz ka Szlach ci ca do wi ce dy rek to ra De par ta men tu I MSW Eu ge niu sza

Pę ka ły, 12 V 1973 r., k. 303.
213 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych TW ps. „Io ne sco”.
214 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Io ne sco”, 26 V 1973 r., k. 300–301.
215 Ibi dem, List Ho war da Lor da do wi ce mi ni stra han dlu za gra nicz ne go Sta ni sła wa Dłu go sza, 26 I 1973 r.,

k. 289–291.
216 Jesz cze w mar cu 1973 r. uka zy wa ły się ar ty ku ły do ty czą ce mi ni kom pu te ra K -202, a Kar piń ski wy sy -

łał pe ty cje do Edwar da Gier ka, mi ni stra Ta de usza Wrzasz czy ka i człon ka Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR Ja na
Szy dla ka; por. AIPN, 01419/120/cz. 10, Fo to ko pia ar ty ku łu pt. „K -202 w hu cie i na stat kach”, 13 III 1973 r.,
k. 90–92; ibi dem, Pi smo dy rek to ra Ośrod ka In for ma ty ki MSW An to nie go Bos sow skie go, 20 III 1973 r.,
k. 102; por. ibi dem, Pe ty cja do mi ni stra Ta de usza Wrzasz czy ka, 19 III 1973 r., k. 105–110; ibi dem, Pi smo
do Ja na Szy dla ka, 19 III 1973 r., k. 111–117.
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Znie chę co ny nie po wo dze nia mi K -202
Kar piń ski nie ukry wał swo je go nie za do wo -
le nia217. Wy ra ża ne przez nie go w śro do wi sku
na uko wym ne ga tyw ne ko men ta rze spo wo -
do wa ły, że De par ta ment III MSW za ło żył
spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia kryp to -
nim „Pro ce sor”. W 1975 r. zmie nio no ją
na kwe stio na riusz ewi den cyj ny za re je stro -
wa ny w Wy dzia le „C” KS MO w War sza wie
pod nr. 13539. Pod puł kow nik Ze non Hil -
ger218 jed no znacz nie ne ga tyw nie oce niał syl -
wet kę in ży nie ra. W spo rzą dza nych na je go
te mat no tat kach oprócz kry tycz nej oce ny je -
go po sta wy mo ral nej i po stę po wa nia za wo -
do we go wy ty kał mu je go akow ską prze -
szłość i kon tak ty ze śro do wi skiem by łych
po wstań ców oraz po wią za nia z krę ga mi sy -
jo ni stycz ny mi219. Ca łość ma te ria łów do tych -
czas zgro ma dzo nych w spra wie „Jac ka” zo -
sta ła prze ka za na w czerw cu 1973 r.
do Wy dzia łu II Biu ra Śled cze go MSW w ce -
lu zba da nia moż li wo ści po sta wie nia Kar piń -
skie go w stan oskar że nia. Do ku men ty te nie
da wa ły jed nak pod staw do wy to cze nia pro -

ce su. Kar piń ski zma gał się jed nak z szy ka na mi mniej sze go ka li bru, np. ode bra niem pasz -
por tu. Po sta no wie nie o za strze że niu wy jaz dów za gra ni cę wy sta wio no w sierp niu 1973 r.
na wnio sek Hil ge ra2 20. Za da niem bez pie ki by ło roz po zna wa nie po su nięć Kar piń skie go i ni -
we lo wa nie skut ków je go wro gie go dzia ła nia w śro do wi sku na uko wym. In ży nier kre ował
się na ofia rę, któ rą za wist ni, lecz mniej zdol ni ko le dzy po zba wi li sta no wi ska. Ja cek Kar piń -
ski zo stał usunię ty z po sa dy dy rek to ra ZDM przy Za kła dach „Era” we Wło chach221. W za -
mian za pro po no wa no mu kie ro wa nie Za kła dem Do świad czal nym Mi ni kom pu te rów

217 Kar piń ski ja ko dy rek tor ZDM or ga ni zo wał ze bra nia dla za ło gi, pod czas któ rych oskar żał „Me rę”, „Me -
tro nex” i IMM o sa bo to wa nie pro jek tu mi ni kom pu te ra K -202. AIPN, 01419/120/cz. 10, No tat ka I se kre ta rza
POP przy ZDM, 9 III 1973 r., k. 58–62.

218 Ze non Hil ger, s. Ste fa na, ur. 21 VII 1927 r. w No wym Są czu. Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej.
Skie ro wa ny na ka zem pra cy do MBP. Wie lo let ni funk cjo na riusz De par ta men tu III. 18 III 1954 r. – re fe rent
Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu IX MBP; 15 VI 1954 r. – re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu IV
MBP/KdsBP; 1 IV 1956 r. – ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu III KdsBP; 1 I 1957 r.
– ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 VII 1959 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu VI De par ta men tu III MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 VII 1977 r.
– star szy in spek tor Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 VII 1986 r. – spe cja li sta Wy dzia łu IV De par ta men -
tu III MSW; 1 V 1989 r. – spe cja li sta Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 IX 1989 r. – spe cja li sta Wy dzia -
łu V De par ta men tu Ochro ny Go spo dar ki MSW. Zwol nio ny z MSW 26 III 1990 r. AIPN, 0604/1392/CD.

219 AIPN, 0247/561/CD/1, Stresz cze nie i ana li za ma te ria łów SOS kryp to nim „Pro ce sor”, 2 XI 1976 r., k. 23–29.
220 Ibi dem, Po sta no wie nie o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę, 23 VIII 1973 r., k. 20.
221 We dług SB Kar piń skie mu wrę czo no wy po wie dze nie na spo tka niu u dy rek to ra Zjed no cze nia „Me ra” Je -

rze go Hu ka. Kar piń ski przy jął wy po wie dze nie „wa run ko wo”, po nie waż ocze ki wał na za ję cie sta no wi ska
przez mi ni stra Ta de usza Wrzasz czy ka. AIPN, 01419/120/cz. 10, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z dy rek to -
rem IMM Ro ma nem Ku le szą, 30 III 1973 r., k. 136–137.
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przy IMM, któ rą to pro po zy cję in ży nier od rzu cił. Stwo rzył Klub Użyt kow ni ków Mi kro -
kom pu te ra K -202 przy Pol skim Ko mi te cie Au to ma tycz ne go Prze twa rza nia In for ma cji,
w któ rym zna leź li się je go za ufa ni współ pra cow ni cy oraz Ho ward Lord222. Nie usta wa ły
tak że in ter wen cje in for ma ty ka w KC PZPR. Za owo co wa ły one zwo ła niem spe cjal nej na ra -
dy człon ków PZPR wy so kie go szcze bla, na któ rej mia ły za paść de cy zje do ty czą ce dal szych
lo sów na ukow ca. Trze cie go stycz nia 1974 r. usta lo no w KC, że pra ce mo gą być kon ty nu -
owa ne w ra mach In sty tu tu Fi zy ki Do świad czal nej Uni wer sy te tu War szaw skie go. Ku zdzi -
wie niu to wa rzy szy zgro ma dzo nych na na ra dzie Kar piń ski oznaj mił, że „ofi cjal nie re zy gnu -
je z pro wa dze nia wszel kich prac kon struk cyj nych”. Za mie rzał sku pić się na stwo rze niu
sys te mu kom pu te rów do ce lów dy dak tycz nych dla Po li tech ni ki War szaw skiej i Uni wer sy -
te tu War szaw skie go w opar ciu o bar dzo kry ty ko wa ne wcze śniej urzą dze nia pro gra mu
RIAD. Zda niem Hil ge ra świad czy ło to o prze ko na niu in ży nie ra i je go mo co daw ców z Za -
cho du, że Pol ski już nic nie jest w sta nie za wró cić z je dy nie słusz nej dro gi roz wo ju in for -
ma ty ki w ra mach RIAD223. 

W prze ci wień stwie do Kar piń skie go Brat kow ski nie był tak ne ga tyw nie oce nia ny przez
De par ta ment III MSW. Hil ger uwa żał, że je go „po sta wa po li tycz no -mo ral na” ni gdy nie
budzi ła więk szych za strze żeń. Re dak tor od lat pro mo wał po stać Kar piń skie go i ostro kry ty -
ko wał prze ja wy biu ro kra tycz ne go skost nie nia. Cen zu ra za sto po wa ła tę dzia łal ność, ale
dzien ni karz nie usta wał w pro pa go wa niu po stę pu tech nicz ne go i sto so wa nia no wych tech -
no lo gii w ży ciu go spo dar czym PRL224. TW ps. „Re in kar na cja”225 do no sił o kry tycz nych
oce nach po sta wy Brat kow skie go w śro do wi skach za kła dów „Me ra” i „Elw ro”. Ro man Mar -
czyń ski i Ma rek Waj cen uwa ża li, że dzien ni karz na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych wpro -
wa dził do pol skiej in for ma ty ki cha os, któ re go efek ty by ły cią gle wi docz ne. „Re in kar na cja”
na to miast twier dził, że „od ro dze nie pol skiej in for ma ty ki” re ali zo wa ne z udzia łem Jac ka
Kar piń skie go i An drze ja Tar gow skie go mia ło uto ro wać Brat kow skie mu dro gę do naj wyż -
szych szcze bli ka rie ry226. „Od ro dze nie” by ło jed nak efe me rycz ne. Tar gow skie go po dej rze -
wa no o czer pa nie ko rzy ści fi nan so wych w za mian za po pie ra nie IBM w Pol sce, a Kar piń -
skie mu bez pie ka przy pię ła ety kie tę szkod ni ka za gra ża ją ce go pol skiej na uce. W mel dun kach
ope ra cyj nych okre śla no, że spra wa „Pro ce sor” by ła pro wa dzo na ze wzglę du na fakt „ha mo -
wa nia po stę pu w dzie dzi nie or ga ni za cji za rzą dza nia”227. Roz pra co wy wa no daw nych współ -
pra cow ni ków in ży nie ra z ZDM – Mag da le nę Ko nar ską i Ry szar da Wi śniow skie go. SB
spraw dza ła, czy nie wy ko nu ją oni dy wer syj nej ro bo ty na zle ce nie swo je go daw ne go pryn -
cy pa ła i od no to wy wa ła wszel kie po dej rza ne za cho wa nia, np. rze ko me nie le gal ne wy nie sie -
nie kom pu te ra K -202 z ZDM228. In ży nier czuł się za pew ne osa cza ny przez re sort i sam
w pew nym mo men cie po sta no wił po now nie na wią zać z nim kon takt. W tym ce lu w roz mo -
wach z oso ba mi, któ re po dej rze wał o taj ną współ pra cę, su ge ro wał, że chce się spo tkać

222 Ibi dem, No tat ka KO ps. „Su zu ki” ze spo tka nia Klu bu Użyt kow ni ków K -202, 29 VI 1973 r., k. 228–230.
223 AIPN, 0247/561/CD/1, Stresz cze nie i ana li za ma te ria łów spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia kryp to nim

„Pro ce sor”, 2 XI 1976 r., k. 23–29.
224 Ibi dem. No tat ka służ bo wa do ty czą ca Ste fa na Brat kow skie go, 1 VII 1973 r., k. 30–31.
225 Pod pseu do ni mem „Re in kar na cja” SB za re je stro wa ła Ja nu sza Ma te ja ka. Od 1961 r. za re je stro wa ny

jako KI ps. „Mat” De par ta men tu II, a od 1964 r. KI ps. „He ler” De par ta men tu I. Od 1969 r. fi gu rant SOR kryp -
to nim „Re in kar na cja” pro wa dzo nej przez De par ta ment III. AIPN, 00170/782/CD/1–4.

226 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja TW ps. „Re in kar na cja”, 12 X 1974 r., k. 60–65.
227 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 4 XI 1974 r., k. 16–17.
228 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca by łych pra cow ni ków Za kła du Do świad czal ne go Mi kro kom pu te -

rów, 23 IV 1974 r., k. 44–45.
229 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych KO ps. „Hen ryk”. 
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z kimś z SB. KO ps. „Hen ryk”229 in for mo -
wał, że w roz mo wie z nim in ży nier nad mie -
niał o go to wo ści prze ka za nia MSW wie lu
war to ścio wych in for ma cji230. Po kon sul ta -
cjach z Hil ge rem na spo tka nie z Kar piń skim
wy sła no ppor. Alek san dra Pie kar nia ka z Wy -
dzia łu III KS MO. Funk cjo na riusz 20 li sto -
pa da 1974 r. ode brał od kon struk to ra no tat ki,
w któ rych opi sał on swo je kon tak ty z SB
od 1960 r. oraz swo ją pra cę kon sul tan ta za -
gra nicz nych firm kom pu te ro wych. „Ja cek”
z sym pa tią wspo mi nał swo ich pierw szych
ofi ce rów pro wa dzą cych – Go cia i Ma czu łę,
któ rzy chwa li li je go pra cę wy wia dow czą
i do star cza ne przez nie go ma te ria ły. Sym pa -
tycz ną at mos fe rę szyb ko roz wia li Wa rej ko
i Szu nie wicz, któ rzy rze ko mo by li w zmo -
wie z wro ga mi „Jac ka” z „Me ry” i IMM.
Wa rej ko ja ko ni by -elek tro nik o że nu ją cym
po zio mie wie dzy za wo do wej i ogól nej miał
zio nąć oso bi stą wro go ścią wo bec zdol niej -
sze go od sie bie na ukow ca. Po dob ne in wek -
ty wy pa da ły pod ad re sem Hu ka, Hon dy oraz
Szu nie wi cza. Skon stru owa na przez in ży nie -

ra spi sko wa teo ria uza sad nia ją ca przy czy ny je go upad ku za wie ra ła tak że pier wia stek an ty -
se mic ki. Kar piń ski przy ta czał roz mo wę z peł no moc ni kiem mi ni stra spraw we wnętrz nych
ds. PESEL płk. Zyg mun tem Or łow skim231, któ ry pro po no wał mu sta no wi sko w Ra dzie Na -
uko wej PESEL. W jej trak cie prze stu dio wał li stę człon ków ra dy i stwier dził, że wie lu z nich
jest po cho dze nia ży dow skie go, co jest nie do pusz czal ne w pro jek cie tak wy so kiej wa gi.
Od tej po ry roz po czę ły się, zda niem Kar piń skie go, ata ki „es bec ko -no men kla tu ro wo -ży dow -
skiej” kli ki, któ ra nisz czy ła go „bez par do no wo i to tal nie, bez po śred nio, ano ni ma mi, pasz -
kwi la mi, plot ka mi, «opi nia mi» ofi cjal ny mi”. Je go ży dow scy an ta go ni ści „ma ją ko lo sal ne
moż li wo ści”, bo ob sa dza ją wszyst kie szcze ble w ca łym pio nie, po cząw szy od ZDM po -
przez IMM, „Me rę”, „Me tro nex”, MPM i agen dy MSW. Na uko wiec w ostat nich zda niach
pi sał: „Nie je stem an ty se mi tą, ale uwa żam, że pew ne szcze ble w Pol sce po win ny być ob sa -
dzo ne przez istot nych Po la ków”232. 

Po nie uda nej współ pra cy z Da ta Lo op Kar piń ski chciał na wią zać kon tak ty z in ny mi firma -
mi za gra nicz ny mi. Współ pra ca z ni mi na za sa dzie kon sul ta cji po zwo li ła by mu na uzys ki wa -
nie go dzi we go wy na gro dze nia i za po zna wa nie się ze świa to wy mi no wo ścia mi w dzie dzi nie

230 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja ope ra cyj na, 22 XI 1974 r., k. 76.
231 Zyg munt Or łow ski, s. Ma ria na, ur. 10 V 1924 r., od 17 III 1976 r. do 10 VIII 1981 r. dy rek tor ge ne ral -

ny ds. PESEL w MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 62.
232 AIPN, 0247/561/CD/1, No tat ka „Jac ka”, 18 XI 1974 r., k. 77–78. Opi nie o zdo mi no wa niu przez Żydów

pla có wek zwią za nych z roz wo jem in for ma ty ki wy ra żał też KS ps. „Dr Zyg munt S.”: „Praw dą jest, że wszyst -
kie ośrod ki (szcze ble) za rzą dza nia roz wo jem ETO w Pol sce ob sa dza ne są ludź mi po cho dze nia ży dow skie go
lub z tym śro do wi skiem spo krew nio ny mi”. AIPN, 01419/120/cz. 6, In for ma cja ps. KS „Dr Zyg munt S.”,
28 IV 1971 r., k. 500.

Ze non Hil ger
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in for ma ty ki. W 1975 r. po ja wi ły się moż li wo ści pra cy dla ame ry kań skiej fir my Cogar Cor -
po ra tion. Wy jaz dy do USA by ły jed nak nie moż li we, po nie waż wciąż obo wią zy wa ło go za -
strze że nie wy jaz dów za gra nicz nych. Dą że nia in ży nie ra do współ pra cy z fir mą Co gar
Wydział VII De par ta men tu I od bie rał ja ko dzia ła nie z in spi ra cji wy wia du ame ry kań skie go.
Ho no ra rium za pro po no wa ne Kar piń skie mu mia ło wy no sić 18 tys. dol. i zda niem za stęp cy
dy rek to ra De par ta men tu I Kit te la je go wy so kość świad czy ła, że oprócz kon sul ta cji tech nicz -
nych in ży nier bę dzie udzie lał in for ma cji wy wia dow czych CIA. W związ ku z po wyż szym
De par ta ment I za le cał za nie cha nie spo tkań z Kar piń skim, nie na wią zy wa nie dia lo gu ope ra -
cyj ne go oraz nie przyj mo wa nie żad nych no ta tek i po dań. Spra wa pra cy w Co gar mo gła być
za ła twio na je dy nie po przez przed się bior stwo „Pol se rvi ce”, któ re po śred ni czy ło w za trud nia -
niu oby wa te li PRL w kra jach ka pi ta li stycz nych233. Wszel kie za bie gi in ży nie ra i tak ska za ne
by ły na po raż kę, po nie waż SB nie mia ła za mia ru wy dać mu pasz por tu. Funk cjo na riu sze
MSW oba wia li się, że in ży nier dzię ki suk ce som i wy jaz dom, po pie ra nym rze ko mo przez am -
ba sa dę USA, wzmoc ni swo ją po zy cję w PRL i od zy ska wpły wy na wy so kich szcze blach pe -
ere low skie go es ta bli sh men tu. Z per spek ty wy SB ko niecz na by ła kon tro la in ży nie ra i po zba -
wie nie go moż li wo ści od zy ska nia daw nej po zy cji. W 1975 r. De par ta ment III zre zy gno wał
z pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia. Wy so ki sto pień kom pli ka cji spra wy spo -
wo do wał, że Biu ro Śled cze MSW nie by ło w sta nie wy to czyć in for ma ty ko wi pro ce su. 

W dru giej po ło wie de ka dy lat sie dem dzie sią tych in ten syw ność dzia łań ope ra cyj nych SB
wo bec Jac ka Kar piń skie go po zo sta wa ła na sta łym po zio mie. KE kryp to nim „Pro ce sor” okre -
so wo uzu peł nia no o in for ma cje oso bo wych źró deł in for ma cji i no we pla ny pra cy. We wrześ -
niu 1975 r. KO ps. „MSz” do no sił, że w no wym miej scu pra cy in for ma tyk ne gu je moż li wość
pod ję cia prac kon struk cyj nych, tłu ma cząc się bra kiem sprzę tu, ma te ria łów i ze spo łu. Pro po -
no wa no mu przej ście z La bo ra to rium In for ma ty ki Bu dow la nej Po li tech ni ki War szaw skiej
do kie ro wa ne go przez prof. An to nie go Ki liń skie go In sty tu tu Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz -
nych. Kar piń ski jed nak od ma wiał, mi mo że ofe ro wa no mu tam do god ne wa run ki pra cy.
Inży nier cią gle jesz cze li czył na moż li wość od zy ska nia po par cia w KC i bez sku tecz nie zabie -
gał o spo tka nie z An drze jem Wer bla nem, Fran cisz kiem Szlach ci cem, a na wet sa mym I se -
kre ta rzem Edwar dem Gier kiem. SB ob ser wo wa ła in ży nie ra w je go no wym miej scu pra cy.
Oso bo we źró dło in for ma cji (nie usta lo no pseu do ni mu) do no si ło o rze ko mych nad uży ciach
kon struk to ra i spad ku ja ko ści pra cy w LIB. Za nie po ko jo ny in for ma tor ujaw niał nie bez piecz -
ną je go zda niem dzia łal ność po le ga ją cą na nie le gal nym opra co wy wa niu pro gra mów dla
kom pu te ra K -202. W ostat nim zda niu do no su stwier dzał: „Ni niej szą no tat kę spo rzą dza się
pod wra że niem nie po ko ju, czy dzia łal ność wy mie nio nych grup osób nie jest szko dli wa dla
pań stwa pod wzglę dem go spo dar czym, a być mo że na wet po li tycz nym”234. Do 1977 r. do no -
sy TW ps. „Izy dor”235 oraz kon tak tów służ bo wych „AZ” i „SJ”236 by ły utrzy ma ne w spo koj -
nym to nie. Od no to wa no ini cja ty wy kon struk tor skie, np. in for ma ty za cję sta no wisk dydak tycz -
nych w Wyż szej Ofi cer skiej Szko le Wojsk Lot ni czych w Dę bli nie, oraz chęć pod ję cia
współ pra cy z uni wer sy te tem w Lo zan nie dla zbu do wa nia kom pu te ra do astro na wi ga cji237.

233 AIPN, 0247/561/CD/1, Pi smo do dy rek to ra De par ta men tu I MSW, 13 I 1975 r., k. 120–121.
234 Ibi dem, No tat ka, b.d., k. 180–183.
235 Pod pseu do ni mem „Izy dor” SB za re je stro wa ła Woj cie cha Ko ziń skie go. Po zy ska ny przez Wy -

dział III KS MO w 1976 r. Jed nym z po wo dów wer bun ku by ła moż li wość na wią za nia kon tak tu z Jac kiem Kar -
piń skim. AIPN, 00328/174/CD/1–2.

236 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych kon tak tów służ bo wych ps. „AZ” i „SJ”. 
237 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja ope ra cyj na TW ps. „Izy dor”, 15 VI 1976 r., k. 203; por. ibi dem, Mel -

du nek ope ra cyj ny, 15 IX 1976 r., k. 213–214.
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Starszy in spek tor Wy dzia łu III KS MO ppor. Emil Ku char ski238 w czerw cu 1976 r. in stru ował
TW ps. „Izy dor”, aby ten son do wał na stro je na ukow ca. SB oba wia ła się, że nie za do wo lo ny
Kar piń ski bę dzie pro wa dził wro gą dzia łal no ść w związ ku z ogło sze niem pod wy żek cen, któ -
ra wy wo ła ła wy stą pie nia ro bot ni cze w Ra do miu i Ur su sie239. Wio sną 1977 r. KS ps. „SJ” do -
no sił, że pod czas za jęć ze stu den ta mi Kar piń ski skar żył się na brak moż li wo ści wy jaz du
za gra ni cę. Mło dzież chcia ła po pro sić go o udział w wa ka cyj nym obo zie in for ma ty ków orga -
ni zo wa nym na Wę grzech. Kon struk tor mu siał jed nak od mó wić, po nie waż wcze śniej we zwa -
no go na ko men dę MO w ce lu anu lo wa nia stem pla w do wo dzie oso bi stym upraw nia ją ce go
do wy jaz du do NRD240. Bez pie ka mo men tal nie za in te re so wa ła się stu den tem o na zwi sku
Ma rion241, któ ry chciał in ter we nio wać w spra wie na ukow ca u władz So cja li stycz ne go Związ -
ku Stu den tów Pol skich242. SB nie od ma wia ła so bie moż li wo ści sto so wa nia wo bec kon struk -
to ra szy kan ad mi ni stra cyj nych. W pi smach do KD MO Pra ga -Po łu dnie na czel nik Wy dzia łu III
KS MO ppłk An drzej Maj243 pro sił o skie ro wa nie do ko le gium ds. wy kro czeń wnio sków
o uka ra nie Kar piń skie go i je go cór ki w związ ku z za miesz ki wa niem bez za mel do wa nia
na ul. Wzo rzy stej w War sza wie -Mie dze szy nie244. Po wi zy cie dziel ni co we go na uko wiec zo stał
uka ra ny grzyw ną w wy so ko ści 3000 zł245. In spek tor Wy dzia łu III KS MO w War sza wie ppor.
Wal de mar Mi cha lik246 przy pusz czał, że nie do peł nie nie obo wiąz ku mel dun ko we go mia ło
za za da nie zmy lić SB i ukryć kon tak ty in ży nie ra. W związ ku z tym zło żo no za mó wie nie
na per lu stra cję ko re spon den cji przy cho dzą cej na ul. Wzo rzy stą. Kon tro la ope ra cyj na ob ję ła
tak że ro dzi nę Po ths, od któ rej Kar piń ski wy naj mo wał nie ru cho mość247. Kie dy SB uzy ska ła

238 Emil Ku char ski, s. Wa len te go, ur. 2 V 1944 r. w Prusz ko wie. 1 X 1968 r. – ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej
Wy dzia łu „W” KS MO; 1 XI 1972 r. – in spek tor Wy dzia łu III KS MO; 1 X 1975 r. – star szy in spek tor Wy -
dzia łu III KS MO; 1 IX 1977 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu IV KS MO. W cza sie służ by w Wy dzia le III KS
MO zaj mo wał się „ochro ną ope ra cyj ną” Po li tech ni ki War szaw skiej. Zwol nio ny z SB 15 II 1984 r. AIPN,
0942/582/CD.

239 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja ope ra cyj na TW ps. „Izy dor”, 25 VI 1976 r., k. 209; por. ibi dem, Mel -
du nek ope ra cyj ny, 10 VI 1977 r., k. 226–227.

240 AIPN, 728/22046/CD, Od wo ła nie Jac ka Kar piń skie go do dy rek to ra Biu ra Pasz por tów, 24 VI 1974 r.,
k. 82; por. ibi dem, Od wo ła nie Jac ka Kar piń skie go do na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów KS MO, 28 III 1977 r.,
k. 79–80.

241 Imię stu den ta nie wy stę pu je w no tat ce ppor. Emi la Ku char skie go ze spo tka nia z KS ps. „SJ”; por. AIPN,
0247/561/CD/1, No tat ka, 30 III 1977 r., k. 220–221.

242 Ibi dem.
243 An drzej Maj, s. Bo le sła wa, ur. 30 VI 1934 r. w War sza wie, dzia łacz mło dzie żo wy ZMP Za rzą du Dziel -

ni cy Pra ga -Cen trum. 10 IX 1952 r. – słu chacz dwu let niej Szko ły Ofi cer skiej w Cen trum Wy szko le nia
MBP; 27 VII 1954 r. – młod szy re fe rent UBP m.st. War sza wy; 1 IV 1955 r. – re fe rent Sek cji 7 Wy dzia łu IV
UdsBP m.st. War sza wy; 1 III 1956 r. – re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu IV UdsBP m.st. War sza wy; 1 IV 1956 r.
– ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 3 Wy dzia łu IV UdsBP m.st. War sza wy; 1 I 1957 r. – ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu III KS MO; 1 VIII 1960 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KS MO; 1 X 1963 r. – kie row nik Gru -
py III Wy dzia łu III KS MO; 16 III 1965 r. – in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KS MO; 1 IX 1972 r.
– na czel nik Wy dzia łu III SB KS MO; 31 X 1979 r. – zwol nio ny z SB; 1 I 1982 r. – na czel nik wy dzia łu w In -
spek to ra cie Kie row nic twa Ga bi ne tu Mi ni stra MSW. Zwol nio ny z MSW 23 VII 1990 r. AIPN, 0604/2017/CD.

244 AIPN, 0247/561/CD/2, Pi smo do ko men dan ta dziel ni co we go MO Pra ga -Po łu dnie, 15 IX 1977 r., k. 28.
245 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „SJ”, 14 XII 1977 r., k. 44.
246 Wal de mar Mi cha lik (po przed nie na zwi sko Wro na), s. Wa cła wa, ur. 11 XII 1949 r. w War sza wie. 1 X 1974 r.

– słu chacz Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no wie; 1 VII 1977 r. – in spek tor
Wydzia łu III KS MO; 1 VI 1978 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu III KS MO; 1 IX 1978 r. – kie row nik sek cji
Wydzia łu III KS MO; 13 XI 1981 r. – de le go wa ny do pra cy w Ko mi te cie Za kła do wym PZPR KS MO; 1 I 1983 r.
– p.o. star sze go in spek to ra ds. po li tycz no -wy cho waw czych Wy dzia łu Za bez pie cze nia KS MO; 16 IX 1983 r.
– kie row nik sek cji Wy dzia łu II KS MO. AIPN, 0604/1385/CD.

247 AIPN, 0247/561/CD/2, No tat ka służ bo wa, 28 VII 1977 r., k. 24.
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in for ma cję, że in for ma tyk bu du je dom w Ani nie, prze sła no ko lej ne pi smo do KD MO Pra -
ga -Po łu dnie. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KS MO kpt. Alek san der Si wek24 8 w szy fro -
gra mie pro sił o ka ra nie man da tem kar nym co naj mniej raz w ty go dniu wszyst kich osób
zamiesz ku ją cych nie ru cho mość bez za mel do wa nia249. Pro wa dzą cy kwe stio na riusz ewi den -
cyj ny in spek tor Artur Klit kow ski250 sro dze się jed nak roz cza ro wał, po nie waż wy sła ny
na ul. Na wi ga to rów mi li cjant z wy dzia łu pre wen cji stwier dził, że nie ru cho mość by ła w trak -
cie bu do wy i nikt w niej nie za miesz ki wał251.

La ta izo la cji w kra ju, któ ry nie chciał już wy ko rzy sty wać po ten cja łu twór cze go kon -
struk to ra, nie po zo sta wa ły bez wpły wu na sa mo po czu cie Jac ka Kar piń skie go. SB od no to -
wy wa ła, że był za ła ma ny i zgorzk nia ły2 52. W dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych mi mo
wszel kich prze ciw no ści nie usta wał on w swo ich sta ra niach o uzy ska nie pasz por tu.
W 1977 r. wy sto so wał w tej spra wie pi smo do KC PZPR. Py tał w nim: „Uprzej mie pro szę
o po in for mo wa nie mnie, ja kie – wa szym zda niem – po wi nie nem pod jąć kro ki, abym prze -
stał być trak to wa ny w mo im kra ju ja ko nie peł no praw ny, in ter no wa ny oby wa tel”. Prze ko ny -
wał to wa rzy szy, że je go po dró że przy nio są wie le ko rzy ści PRL i nie za mie rza też wy jeż dżać
na sta łe. Do da wał: „Wy jazd z Pol ski […] wy klu czam, tu chcę żyć i pra co wać, ale nie ja ko
nie wol nik”253. List za wie rał też pe wien ele ment szan ta żu. W związ ku z trzy krot ną od mo wą
pasz por tu Kar piń ski pla no wał od wo ły wać się do mię dzy na ro do wych in sty tu cji – praw do -
po dob nie Try bu na łu Praw Czło wie ka. Po nad to swo ją sy tu ację chciał przed sta wić do rad cy
pre zy den ta Jim my’ego Car te ra – Zbi gnie wo wi Brze ziń skie mu, któ re go znał ze sty pen dium
na Uni wer sy te cie Ha rvar da254. Pla no wa na na gru dzień 1977 r. wi zy ta Car te ra w PRL po wo -
do wa ła, że spra wa Kar piń skie go mo gła na brać mię dzy na ro do we go wy mia ru. W związ ku
z tym za stęp ca dy rek to ra Biu ra Pasz por tów ppłk Ka zi mierz Pro śniak255 zwró cił się do za -
stęp cy dy rek to ra De par ta men tu III płk. Wła dy sła wa Cia sto nia256 o po now ne za ję cie sta no -

248 Alek san der Si wek, s. Alek san dra, ur. 15 V 1938 r., od 1 IX 1978 r. do 16 XI 1979 r. za stęp ca na czel ni -
ka Wy dzia łu III KS MO. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 3: 1975–1990, red. P. Pio -
trow ski, War sza wa 2006, s. 317.

249 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu Pre wen cji KD MO War sza wa-Pra ga Po łu dnie, 19 X 1978 r., k. 101.
250 Ar tur Klit kow ski, s. Ste fa na, ur. 6 XII 1953 r. w Głub czy cach. Ab sol went Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej.

W Wy dzia le III KS MO w War sza wie zaj mo wał się „ochro ną ope ra cyj ną” Po li tech ni ki War szaw skiej. 5 V 1978 r.
– przy ję ty do SB na sta no wi sko in spek to ra Wy dzia łu III KS MO; 26 VI 1980 r. – ukoń czył Stu dium Po dy plo -
mo we w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no wie; 16 IV 1983 r. – in spek tor
Wydzia łu V De par ta men tu V MSW; 20 VIII 1984 r. – słu chacz Stu dium Po dy plo mo we go w Ośrod ku Kształ -
ce nia Kadr Wy wia dow czych w Sta rych Kiej ku tach; 1 IV 1986 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men -
tu I MSW; 21 X 1989 r. – in spek tor De par ta men tu I na eta cie 013/2; po przej ściu do pra cy w wy wia dzie
nauko wo -tech nicz nym uży wał do ku men tów le ga li za cyj nych na na zwi sko Ar tur Ha lic ki; od 15 VIII 1989 r.
prze by wał na pla ców ce w Biu rze Rad cy Han dlo we go w Wied niu ja ko re zy dent „He bel”. Zwol nio ny z SB
31 VII 1990 r. AIPN, 003175/461/CD.

251 AIPN, 0247/561/CD/2, No tat ka urzę do wa, 25 XI 1978 r., k. 110.
252 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 8 XII 1978 r., k. 111–112.
253 Ibi dem, List Jac ka Kar piń skie go do KC PZPR, 24 XI 1977 r., k. 47–48. 
254 Ibi dem.
255 Ka zi mierz Pro śniak, s. Jó ze fa, ur. 15 X 1925 r., od 15 I 1977 r. do 29 II 1980 r. za stęp ca dy rek to ra Biu -

ra Pasz por tów MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 3, k. 72.
256 Wła dy sław Cia stoń, s. Igna ce go, ur. 16 XII 1924 r., od 1 IV 1971 r. do 30 IV 1979 r. za stęp ca dy rek to -

ra De par ta men tu III SB MSW, od 17 VIII 1971 r. czło nek Mię dzy re sor to wej ko mi sji dla do ko na nia oce ny stanu
obec ne go i dal sze go roz wo ju prze my słów: elek trycz ne go, ma szyn ma te ma tycz nych oraz sprzę tu i apa ra tu ry
elek tro me dycz nej, od 1958 r. pra cow nik Za kła du Apa ra tów Ma te ma tycz nych Pol skiej Aka de mii Na uk,
od 1 VII 1968 r. dy rek tor Za kła du Do świad czal ne go In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych. Praw do po dob nie
miał oka zję oso bi ście po znać Kar piń skie go; por. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk -
cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.
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wi ska w spra wie pasz por tu kon struk to ra257. Od po wiedź, któ rą Pro śniak otrzy mał z KS MO,
nie upo waż nia ła go jed nak do zmia ny kur su wo bec Kar piń skie go. Za stęp ca ko men dan ta
sto łecz ne go ds. SB KS MO płk Alek san der Mu szyń ski uwa żał, że w związ ku z po dej rze -
niem o dzia łal ność na szko dę go spo dar ki PRL i utrzy my wa niem kon tak tów o nie usta lo nym
cha rak te rze z oby wa te la mi kra jów ka pi ta li stycz nych wy pusz cze nie Jac ka Kar piń skie go
za gra ni cę by ło by nie wska za ne258. Po dej rze nia funk cjo na riu szy by ły pod sy ca ne przez
dyrek to ra „Me ry” Je rze go Hu ka, któ ry ata ko wał kon struk to ra. W roz mo wie z funk cjo na riu -
szem Wy dzia łu III „A” KS MO wska zy wał spo sób, w ja ki moż na po gnę bić do resz ty Kar -
piń skie go. Huk do wie dział się, że Da ta Lo op wy pła ci ła mu 60 tys. fun tów ty tu łem wy na -
gro dze nia za kon sul ta cje i zwro tu kosz tów de le ga cji do An glii. Po dej rze wał, że kon struk tor
ni gdy nie od pro wa dził po dat ku od tych do cho dów i trze ba go za to roz li czyć259. W ślad
za po wyż szy mi groź ba mi wy sto so wa no pi smo do Wy dzia łu Pasz por tów KS MO, w któ rym
dy rek tor na czel ny „Me tro ne xu” Bo le sław Dro żak wnio sko wał o ode bra nie od Kar piń skie -
go wy ja śnień w spra wie je go za rob ków osią ga nych za gra ni cą260. 

Epi sto ły Kar piń skie go kie ro wa ne do ko mu ni stycz nych de cy den tów nie od no si ły za mie -
rzo ne go re zul ta tu. W 1977 r. przed są dem ar bi tra żo wym w Szwaj ca rii roz po czął się pro ces,
w któ rym Da ta Lo op do ma ga ła się od szko do wa nia od „Me tro ne xu” i Zjed no cze nia „Mera”
za utra co ne zy ski w związ ku z ze rwa niem umo wy ko ope ra cyj nej na pro duk cję kom pu te -
rów K -202. Nie ba ga tel na su ma rosz czeń w wy so ko ści 780 tys. fun tów szter lin gów i oba -
wa po raż ki po wo do wa ły, że SB nie mo gła do pu ścić do wy jaz du in ży nie ra do Szwaj ca rii.
Zda niem funk cjo na riu szy Kar piń ski zo stał po wo ła ny na świad ka przez Howar da Lor da
i je go ze zna nia mo gły w zna czą cym stop niu przy czy nić się do wy gra nej Da ta Lo op2 61.
Roz pra wa od by ła się w dniach 13–14 czerw ca 1978 r. w Ba zy lei. Po zwa ni i po wód przed -
sta wi li swo je sta no wi ska oraz wo lę szyb kie go i ugo do we go roz strzy gnię cia spo ru. Zda -
niem ad wo ka ta Wil le go Kuh na – peł no moc ni ka „Me tro ne xu” i „Me ry” – rosz cze nia Da ta
Lo op by ły bez za sad ne, po nie waż Po la cy nie mie li obo wiąz ku do star cza nia K -202 tej fir -
mie, lecz MB Me tals, któ ra za mó wi ła 15 ma szyn i je otrzy ma ła. „Me tro nex” nie miał także
obo wiąz ku prze ka zy wa nia Da ta Lo op do ku men ta cji urzą dze nia, któ rą de fac to Ho ward
Lord i tak po sia dał, po nie waż opa ten to wał K -202 za gra ni ca mi PRL i wy sta wił na Mię dzy -
na ro do wych Tar gach Po znań skich. Za rzu ty od no śnie do ce lo we go od su wa nia od pro jek tu
in ży nie ra Kar piń skie go by ły zda niem Kuh na nie za sad ne, gdyż kon struk tor sam zre zy gno -
wał z kie ro wa nia ZDM. Na su ge stie, że „Me tro ne xo wi” za le ża ło na ze rwa niu umo wy,
stwier dzał, iż w pro jekt K -202 PRL za an ga żo wa ła bar dzo du że środ ki fi nan so we z na dzie -
ją na zy ski z ma so wej pro duk cji i tor pe do wa nie te go przed się wzię cia nie leża ło w in te re -
sie Po la ków. Ko rzyst ne dla SB było sta no wi sko są du, któ ry nie uwa żał obec no ści Kar piń -
skie go w Ba zy lei za ko niecz ną. Sę dzia stwier dził, że prze słu cha nia świad ków mo gą
od by wać się w miej scu ich za miesz ka nia262.

Wy dział III KS MO 1 lip ca 1978 r. uzy skał in for ma cję, że Hen ryk Wu jec wraz z Jac kiem
Ku ro niem i Ada mem Mich ni kiem or ga ni zo wa li obóz wcza so wy dla dzia ła czy KOR w Dąb kach.
Kar piń ski, któ ry w tym cza sie wy po czy wał nad mo rzem, od ra zu za czął być po dej rze wa ny przez

257 AIPN, 0247/561/CD/2, Pi smo do za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu III płk. Wła dy sła wa Cia sto -
nia, 17 I 1978 r., k. 65.

258 Ibi dem, Pi smo do za stęp cy dy rek to ra Biu ra Pasz por tów ppłk. Ka zi mie rza Pro śnia ka, 10 II 1978 r., k. 69.
259 Ibi dem, In for ma cja ope ra cyj na, 9 II 1978 r., k. 72–73.
260 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów KS MO w War sza wie, 15 II 1978 r., k. 70.
261 Ibi dem, In for ma cja ope ra cyj na, 21 IX 1977 r., k. 33–34.
262 Ibi dem, Spra woz da nie z de le ga cji służ bo wej do Szwaj ca rii od 11 do 16 VI 1978 r., b.d., k. 135–137.
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bez pie kę o współ pra cę z ko row ca mi2 63. Trop ten oka zał się jed nak fał szy wy, nie po twier -
dzo no współ pra cy in ży nie ra z opo zy cją. Nie mniej in te re su ją ce dla SB by ły jed nak kon tak -
ty z cu dzo ziem ca mi z kra jów ka pi ta li stycz nych, któ rych kon struk tor nie za prze sta wał. Były
one nie zbęd ne do pro wa dze nia no wych prac kon struk cyj nych i zdo by wa nia wia do mo ści
o naj now szych tren dach w świa to wej in for ma ty ce. Na uko wiec w 1978 r. na wią zał kon takt
z pra cow ni ka mi fi lii Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej w Olsz ty nie, któ ra opra co wy wa ła
urzą dze nia elek tro nicz ne wy ko rzy sty wa ne do ce lów mi li tar nych. Dzię ki ko ope ra cji z woj -
sko wy mi miał na dzie ję na od zy ska nie pasz por tu. W roz mo wie z płk. Je rzym Za lew skim
obie cy wał, że po mo że mu w kon struk cji no we go, wy so kiej ja ko ści urzą dze nia elek tro nicz -
ne go, pod wa run kiem że umoż li wi mu się wy jazd do fir my Na gra Ste fa na Ku del skie go
w Szwaj ca rii, skąd ma za miar przy wieźć ob ję te em bar giem pod ze spo ły264. Spra wą mo men -
tal nie za in te re so wał się Za rząd I Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, któ ry prze słał
do KS MO py ta nie, czy Kar piń ski po wi nien być an ga żo wa ny do prac dla woj ska. Od po -
wiedź SB by ła ne ga tyw na265. MSW wie dzia ło, że współ pra ca z WAT to je dy nie pre tekst
do ko lej nych sta rań o pasz port. In for ma tyk ko re spon do wał z Ku del skim w spra wie zatrud -
nie nia, o czym SB wie dzia ła dzię ki per lu stra cji ko re spon den cji. Ko mu ni ka ty „W” wska zy -
wa ły, że Ku del ski nie był za in te re so wa ny za an ga żo wa niem in ży nie ra na sta łe, jed nak chęt -
nie spo tkał by się z nim oso bi ście i omó wił in ne moż li wo ści na wią za nia współ pra cy. W tym
ce lu do Am ba sa dy Szwaj ca rii w War sza wie prze słał pi smo, któ re umoż li wia ło Kar piń skie -
mu uzy ska nie wi zy26 6. W WAT trwa ły za awan so wa ne pra ce nad wie lo pro ce so ro wym urzą -
dze niem po łą czo nym z fo to ma try cą, któ re za sto po wał brak za gra nicz nych czę ści elek tro -
nicz nych. TW ps. „Szaf”267, któ ry współ pra co wał z Kar piń skim i płk. Za lew skim,
sy gna li zo wał, że bez za chod nich kon tak tów kon struk to ra dal sze pra ce utkną w mar twym
punk cie. Za lew ski i Sza fra niec nie mie li moż li wo ści za ła twie nia czę ści ob ję tych em bar -
giem, po nie waż ich po wią za nia z WAT unie moż li wia ły kon tak ty z za chod ni mi kon tra hen ta -
mi26 8. Pra ce nad no wym urzą dze niem pro wa dzo no w ów cze snym miej scu za trud nie nia kon -
struk to ra – La bo ra to rium In for ma ty ki Bu dow la nej na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej
Po li tech ni ki War szaw skiej. TW ps. „Bo le sław”269 do no sił, że Kar piń ski był moc no za an ga -
żo wa ny w pra ce nad no wym urzą dze niem. Za ha mo wa nie pro jek tu dla WAT spo wo do wa ne
bra kiem ko niecz nych pod ze spo łów oraz pro ble my ro dzin ne wy wo ła ły u kon struk to ra za ła -
ma nie psy chicz ne270. „Bo le sław” twier dził, że sło mia ny za pał i nie do pro wa dza nie żad ne go
pro jek tu do koń ca by ło głów ną wa dą Kar piń skie go27 1. 

Pod wpły wem ko lej nych nie po wo dzeń Ja cek Kar piń ski co raz bar dziej od su wał się
od śro do wi ska na uko we go. Na Po li tech ni ce War szaw skiej był za trud nio ny w ogra ni czo nym
wy mia rze go dzin i na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej po ja wiał się spo ra dycz nie27 2. Wkrót ce

263 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 2 VIII 1978 r., k. 85–86.
264 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 7 VII 1978 r., k. 78–79.
265 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu III KS MO, 7 XII 1978 r., k. 113; por. ibi dem, Pi smo do sze fa

Od dzia łu III Za rzą du I Sze fo stwa WSW w War sza wie, 21 XII 1978 r., k. 125.
266 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 7 VII 1978 r., k. 78–79. 
267 Pod pseu do ni mem „Szaf” SB za re je stro wa ła in ży nie ra Jó ze fa Sza frań ca. Po zy ska ny w 1977 r. na ma -

te ria łach kom pro mi tu ją cych przez Wy dział III-A KS MO. AIPN, 00277/1214/CD/1–2.
268 AIPN, 0247/561/CD/2, Mel du nek ope ra cyj ny, 28 II 1979 r., k. 147–148.
269 TW ps. „Bo le sław” zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział III KS MO w 1979 r. Ma te ria ły znisz czo no

w 1990 r. Brak da nych umoż li wia ją cych iden ty fi ka cję.
270 AIPN, 0247/561/CD/2, Wy ciąg z in for ma cji TW ps. „Bo le sław”, 13 III 1980 r., k. 181–182.
271 Ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji TW ps. „Bo le sław”, 26 IX 1980 r., k. 187–188.
272 Ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji TW ps. „Bo le sław”, 13 III 1980 r., k. 181–182.
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mia ło się oka zać, że je go czas po chła nia ła ho dow la trzo dy chlew nej w za ku pio nym przez
sie bie go spo dar stwie rol nym pod Olsz ty nem. „Bo le sław” do no sił, że na uko wiec już od po -
ło wy lat sie dem dzie sią tych in te re so wał się pro duk cją rol ną. Pla no wał zbu do wa nie cał ko wi -
cie zauto ma ty zo wa nej szklar ni opa la nej ro pą naf to wą lub kok sem, jed nak kry zys ener ge -
tycz ny i brak in we sto ra zni we czył te pla ny. Póź niej in ży nier chciał za jąć się upra wą
pie cza rek, pro sił m.in. TW ps. „Bo le sław” o skon tak to wa nie się z Ho war dem Lor dem
i spro wa dze nie mu od po wied niej li te ra tu ry fa cho wej. Wła ści ciel Da ta Lo op stwier dził jed -
nak, że „nie chce mieć nic wspól ne go z Kar piń skim”273. 

Na ro dzi ny „So li dar no ści” w sierp niu 1980 r. za po cząt ko wa ły szes na sto mie sięcz ny „kar -
na wał wol no ści”. Oby wa te le PRL uwie rzy li, że zmia ny na lep sze są jesz cze moż li we. Uczu -
cia te po dzie lał Ja cek Kar piń ski, któ ry twier dził, że „So li dar no ścią” kie ru ją mą drzy lu -
dzie274. Mel dun ki z per lu stra cji ko re spon den cji in for ma ty ka wska zy wa ły na po czu cie
roz luź nie nia ko mu ni stycz ne go gor se tu. Ko re spon den ci Kar piń skie go od czu wa li – mniej lub
bar dziej za sad nie – więk szą swo bo dę dys kur su pu blicz ne go. Uwa ża li, że po Sierp niu moż -
na du żo wię cej po wie dzieć i po odej ściu sta rej, gier kow skiej no men kla tu ry jest szan sa
na au ten tycz ne uzdro wie nie to ta li tar no -biu ro kra tycz ne go non sen su. Zyg munt Ze lwan pro -
po no wał Kar piń skie mu współ pra cę przy pi sa niu książ ki do ty czą cej spra wy K -202. Pu bli ka -
cja ta mia ła się tym róż nić od Lo tu ku zie mi Ro ma na Brat ne go, że Ze lwan chciał ujaw nić
wszyst kie na zwi ska i dać moż li wość wy po wie dzi an ta go ni stom in ży nie ra. Dzien ni karz nie
był pe wien, czy książ ka kie dy kol wiek uj rzy świa tło dzien ne, ale mi mo to chciał uzy skać
zgo dę Kar piń skie go na wy wiad. Nie dłu go póź niej na ukow cem za in te re so wa li się dzien ni -
ka rze z Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej, któ rzy sfil mo wa li nie gdyś wy chwa la ne go wy na laz cę
pod czas za jęć ma ją cych nie wie le wspól ne go z warsz ta tem in for ma ty ka. Kar mią cy tucz ni ki
Kar piń ski był ide al nym pro pa gan do wym świa dec twem mar no traw stwa i nad użyć eki py
Gier ka. W roz mo wę w chlew ni wple cio no uję cia, na któ rych by ły I se kre tarz PZPR de ko -
ro wał go od zna cze niem pań stwo wym, sce na ta jed nak nie we szła do pro jek cji. Po emi sji
repor ta żu 18 li sto pa da 1980 r. w Pro gra mie 1 TVP ppor. Klit kow ski za no to wał, że in for ma -
tyk kre ował się na ofia rę „wpły wo wych oso bi sto ści”, któ re unie moż li wi ły mu wy ko ny wa -
nie wy uczo ne go za wo du. Opi nie wy na laz cy uwie rzy tel nia ły wy po wie dzi Ste fa na Brat kow -
skie go i Ste fa na Ku del skie go ze Szwaj ca rii. Na za koń cze nie bo ha ter kro ni ki stwier dzał, że
„wo li mieć do czy nie nia z praw dzi wy mi świ nia mi, bo to jest opty mi stycz ne”275. Po wy emi -
to wa niu re por ta żu z kon struk to rem za czę li się kon tak to wać daw ni współ pra cow ni cy, wie -
rzą cy, że w „po sierp nio wych” re aliach Kar piń ski na no wo wy star tu je w wy ści gu, któ re go
ce lem by ło do go nie nie świa to wej czo łów ki po stę pu tech no lo gicz ne go276. KS ps. „TN”277

do no sił o krą żą cych na Po li tech ni ce War szaw skiej plot kach o ry chłym ob ję ciu przez zre ha -
bi li to wa ne go na ukow ca po sa dy dy rek to ra w bli żej nie okre ślo nej fa bry ce. Pra cow ni cy na -
uko wi uczel ni po dob no z obo jęt no ścią przy ję li za in te re so wa nie me diów Kar piń skim. „TN”
kry ty ko wał stron ni czość dzien ni ka rzy PKF. Stwier dzał, że prze cież na po li tech ni ce na uko -
wiec nie mie sza be to nu, tyl ko pro wa dzi pra ce w La bo ra to rium In for ma ty ki Bu dow nic twa,
a w do dat ku nie chce pro wa dzić żad nych prac kon struk cyj nych278. 

273 Ibi dem, Od pis in for ma cji TW ps. „Bo le sław” z 29 XI 1980 r., 9 XII 1980 r., k. 202–203.
274 Ibi dem, No tat ka służ bo wa na pod sta wie do ku men tu „W”, 12 II 1981 r., k. 238–239.
275 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 26 XI 1980 r., k. 196–197; por. ibi dem, Od pis in for ma cji TW ps. „Bo le sław”

z 29 XI 1980 r., 9 XII 1980 r., k. 202–203.
276 Ibi dem, No tat ka służ bo wa na pod sta wie do ku men tu „W”, 26 XI 1980 r., k. 198–199.
277 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych KS ps. „TN”.
278 AIPN, 0247/561/CD/2, Wy ciąg z no tat ki służ bo wej spo rzą dzo nej na pod sta wie roz mo wy prze pro wa -

dzo nej 8 XII 1980 r. z KS ps. „TN”, 9 XII 1980 r., k. 204–206.
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Rok 1980 przy niósł Jac ko wi Kar piń skie mu pew ne na dzie je na od mia nę je go nie ko rzyst -
nej sy tu acji za wo do wej. Mi mo te go nie pod jął ry zy ka po now ne go an ga żo wa nia się w pol -
skie pro jek ty ba daw cze. Odej ście ze sta no wi ska Hu ka i in nych wro gich mu osób da wa ło na -
dzie ję na otrzy ma nie upra gnio ne go pasz por tu. W tym ce lu na je sie ni 1980 r. zło żył po da nie
do dy rek cji In sty tu tu Prze my słu Bu dow la ne go o wy ra że nie zgo dy na wy jazd do Szwaj ca rii.
Na po tkał jed nak tra dy cyj ne pię trze nie trud no ści. Je go prze ło żo ny do cent Mią czyń ski nie
ze zwa lał na wy jazd, po nie waż in for ma tyk nie roz li czył się z po wie rzo ne go mu sprzę tu elek -
tro nicz ne go. Na le żą ce do Szko ły Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki urzą dze nia, zda niem
Kar piń skie go, zo sta ły mu skra dzio ne z sa mo cho du i nie był w sta nie ich od dać. TW ps.
„Bole sław” twier dził, że fak tycz nym po wo dem nie chę ci Mią czyń skie go by ły nie speł nio ne
na dzie je, ja kie po kła dał w mo men cie za trud nia nia kon struk to ra tak wy so kiej kla sy. Nie po -
wo dze nie pro jek tu kom pu te ra dla WAT i brak suk ce sów w pra cy spra wi ły, że na uko wiec nie
mógł li czyć na sym pa tię swo je go prze ło żo ne go279. Po ko lej nych od mo wach zre zy gno wał
z dal szych sta rań o po par cie je go wy jaz du kon sul ta cyj ne go do fir my Na gra. 

Wy dział III KS MO zgod nie z za twier dza ny mi pla na mi ope ra cyj ny mi przez ca ły 1980 r.
ob ser wo wał po czy na nia Kar piń skie go. Ma te ria ły ope ra cyj ne zgro ma dzo ne dzię ki per lu stra -
cji ko re spon den cji i do nie sie niom oso bo wych źró deł in for ma cji uka zy wa ły fi gu ran ta ja ko
oso bę wy co fa ną z ży cia za wo do we go, nie podej mu ją cą żad nej dzia łal no ści po li tycz nej.
Po sze ściu la tach Klit kow ski zło żył wnio sek o za nie cha nie KE kryp to nim „Pro ce sor”,
moty wu jąc go „nie stwier dze niem wro giej dzia łal no ści”. W do ku men cie tym funk cjo na riusz
ar gu men to wał, że „spra wę za ło żo no za sad nie”, po nie waż „ist nia ły prze słan ki wska zu ją ce,
że Ja cek Kar piń ski mo że być wy ko rzy sty wa ny na rzecz ośrod ków wy wia dow czych państw
ka pi ta li stycz nych”280. KE kryp to nim „Pro ce sor” zamknięto 27 lu te go 1981 r. Tym sa mym
za koń czy ła się trwa ją ca od 1973 r. szar pa ni na na ukow ca z pio nem pasz por to wym SB.
Po znie sie niu za strze że nia wy jaz dów za gra nicz nych Kar piń skie mu umoż li wio no wy jazd
do Szwaj ca rii. La tem 1981 r. in for ma tyk ko lej ny raz prze kro czył gra ni cę PRL. Tym ra zem
na dłu żej. Do Pol ski po wró cił do pie ro w 1990 r., kie dy miał oka zję ob ser wo wać ago nię sys -
te mu, w któ rym przez la ta nisz czo no mu ży cie28 1. 

Współ pra ca in ży nie ra Kar piń skie go z wy wia dem PRL – naj in ten syw niej sza na po cząt ku
lat sześć dzie sią tych – przy nio sła mu wie le ko rzy ści fi nan so wych i za wo do wych. Re sort
spon so ro wał je go nie któ re wy jaz dy za gra nicz ne i wy na gra dzał za opra co wy wa nie i tłu ma -
cze nie ma te ria łów tech nicz nych282. Istot ną „za le tą zna jo mo ści” z funk cjo na riu sza mi De par -
ta men tu I by ły uła twie nia w otrzy ma niu pasz por tu. For mal nie „Ja cek” vel „Sta ni sław” był
kla sy fi ko wa ny ja ko kon takt in for ma cyj ny czy taj ny współ pra cow nik kra jo wy. Zmia ny kate -
go rii oso bo we go źró dła in for ma cji nie mia ły wpły wu na „za da nio wa nie” „Jac ka”. Bar dzo
istot ne dla Kar piń skie go by ły za to zmia ny ofi ce rów pro wa dzą cych i ich po dej ścia
do współ pra cow ni ka, od pew nych ob ja wów sym pa tii ze stro ny Go cia po nie chęć czy wręcz
wro gość Wa rej ki. Czę sto tli wość kon tak tów z „Jac kiem” wa ha ła się od kil ku w mie sią cu

279 Ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji ope ra cyj nej TW ps. „Bo le sław” z 5 XI 1980 r., k. 194–195; por. ibi dem,
Wy ciąg z no tat ki służ bo wej z roz mo wy z KS ps. „TN”, 27 I 1981 r., k. 237.

280 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 24 II 1981 r., k. 241–248.
281 AIPN, 728/22046/CD, Kwe stio na riusz pasz por to wy, 5 II 1981 r., k. 59–62; por. ibi dem, Kar ta prze kro -

cze nia gra ni cy, b.d., k. 20.
282 Na przy kład za tłu ma cze nie ma te ria łów w 1969 r. Kar piń ski otrzy mał 3000 zł. By ła to ów cze śnie kwo -

ta do syć wy so ka, po nie waż we dług da nych GUS śred nie wy na gro dze nie mie sięcz ne w 1969 r. wy nio sło
2174 zł; por. http://www.stat.gov.pl, 15 IX 2011 r.; AIPN, 00170/809/CD3, Po kwi to wa nie „Jac ka”, 30 IV 1969 r.,
k. 401.
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na po cząt ku lat sześć dzie sią tych po cał ko wi te za nie cha nie spo tkań w la tach sie dem dzie sią -
tych. Tecz ka „Jac ka” wy róż nia się od stan dar do wych akt oso bo we go źró dła in for ma cji du -
żą za war to ścią do no sów do ty czą cych sa me go „Jac ka”, wy two rzo nych w cza sie trwa nia
współ pra cy. Do no sy, przede wszyst kim te wy cho dzą ce spod pió ra „Ry szar da”, sta no wi ły
ma te riał ob cią ża ją cy, któ ry z cza sem chcia no wy ko rzy stać do po sta wie nia „Jac ka” przed są -
dem. Punk tem zwrot nym w bio gra fii in for ma ty ka by ła „afe ra K -202”, któ ra na prze strze ni
lat 1970–1975 spo wo do wa ła na si le nie dzia łań re pre syj nych ze stro ny MSW. Więk szość szy -
kan sto so wa nych wo bec Jac ka Kar piń skie go zna la zło swo je od bi cie w do ku men ta cji SOS
kryp to nim „Pro ce sor”, prze mia no wa nej w 1975 r. na KE. Ak ta spra wy za koń czo nej
w 1981 r. za wie ra ły nie omal 500 stron do ku men tów, m.in. do no sy oso bo wych źró deł in for -
ma cji oraz dane uzy ska ne dzię ki per lu stra cji ko re spon den cji, ob ser wa cji ze wnętrz nej, pod -
słu chom te le fo nicz nym i po ko jo wym2 83. Po ze rwa niu umo wy na pro duk cję K -202 in ży nie -
ro wi fak tycz nie unie moż li wio no roz wój ka rie ry na uko wej. Szy ka ny ad mi ni stra cyj ne
pro wo ko wa ne przez SB do ty ka ły in ży nie ra oraz je go ro dzi nę. Naj do tkliw szą dla Kar piń -
skie go re pre sją by ło ode bra nie moż li wo ści wy jaz du na Za chód i uwię zie nie na la ta w gra -
ni cach PRL. Tecz ka pasz por to wa in ży nie ra Kar piń skie go za wie ra wie le od rzu co nych wnio -
sków o ze zwo le nie na wy jazd za gra nicz ny, o któ rych de cy zje za pa da ły na szcze blu dy rek cji
de par ta men tów I i III oraz Biu ra Pasz por tów2 84.

Ja cek Kar piń ski praw do po dob nie wie rzył, że je go kon cep cje mo gły funk cjo no wać
w ode rwa niu od re aliów nie su we ren nej po li tycz nie i go spo dar czo Pol ski. Kon struk tor roz -
po czął pod ko niec lat sześć dzie sią tych grę o pra wo do au to no micz ne go roz wo ju pol skiej in -
for ma ty ki, któ ra mia ła szan sę zbli żyć się do po zio mu świa to we go. Staw ką w tej grze by ła
je go ka rie ra i zdo by ty au to ry tet, a pod sta wo wy mi środ ka mi re ali za cji tych am bit nych za -
mie rzeń mia ły być skon stru owa ne przez nie go ma szy ny. Kar piń ski nie do strzegł jed nak za -
gro żeń, któ re nio sła współ pra ca z ko mu ni stycz ną bez pie ką. Do pod sta wo wych za dań SB nie
na le ża ło bo wiem re for mo wa nie pol skiej na uki i prze my słu, a trzy ma nie w ry zach nie po kor -
nych oby wa te li PRL. Ko mu ni ści wo le li za prze pa ścić ta lent na ukow ca niż na ra żać się
na opi nie, że PRL roz wi ja prze mysł elek tro nicz nych tech nik ob li cze nio wych w ode rwa niu
od pro gra mu RIAD.

283 Ma te ria ły z pod słu chów po ko jo wych, te le fo nicz nych i ob ser wa cji ze wnętrz nej gro ma dzo no tak że
w spra wie obiek to wej za ło żo nej na Zjed no cze nie „Me ra”. AIPN, 01419/120.

284 Por. A. Czy żew ski, Lesz ka Ko ła kow skie go bo je o pasz port [w:] Na ukow cy wła dzy..., s. 389–390.




