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Za jed no z pod sta wo wych za dań apa ra tu bez pie czeń stwa ucho dzi pro wa dze nie pra cy
ope ra cyj nej. Spo sób wy ko ny wa nia skła da ją cych się na nią czyn no ści re gu lo wa ły
róż no rod ne prze pi sy; za naj waż niej sze z nich uwa ża ne są in struk cje. To skła nia

do bliż sze go przyj rze nia się pierw sze mu z te go ty pu do ku men tów – In struk cji (tym cza so -
wej) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -in for ma cyj nej sie ci z 13 lu te go 1945 r.
– i pod ję cia pró by od po wie dzi na licz ne py ta nia: Jak do szło do po wsta nia do ku men tu? Jaki
był je go cel? Kto był au to rem i jak wy glą dał krąg po ten cjal nych od bior ców? Jak pre zen to -
wa ły się po sta no wie nia (za le ce nia?) in struk cji na tle wie dzy, prak tycz nych do świad czeń
i po trzeb bez pie ki z dru giej po ło wy ro ku 1944 i po cząt ku 1945 r., czy li cze go no we go mógł
się z niej na uczyć sze re go wy pra cow nik apa ra tu re pre sji? Wresz cie spraw dze nia, jak re ali -
zo wa no po sta no wie nia in struk cji w prak ty ce?

Pod sta wę źró dło wą pu bli ka cji sta no wi oczy wi ście sa ma in struk cja. Jed nak dla wła ści we -
go jej umiej sco wie nia na tle pra cy ope ra cyj nej przed jej wy da niem oraz prze śle dze nia, czy
nor ma tyw ten spo wo do wał istot niej sze zmia ny w tej że pra cy, na le ża ło by prze ba dać wie le
do dat ko wych źró deł, zwłasz cza za cho wa ne tecz ki (znacz nie czę ściej tyl ko ich frag men ty)
agen tu ry. Skut ko wa ło by to jed nak roz sze rze niem tek stu do mo no gra fii o pra cy ope ra cyj nej
w pierw szym ro ku ist nie nia apa ra tu bez pie czeń stwa. Pre zen to wa ny ar ty kuł sta wia so bie
skrom niej sze za da nia, dla te go ba zę źró dło wą dla te re nu ogra ni czo no do ma te ria łów
wydanych, ko rzy sta jąc przede wszyst kim z se rii Rok pierw szy na…1. Gros z nich sta no wią
proto ko ły kon tro li oraz ra por ty, mel dun ki i spra woz da nia in for mu ją ce o dzia łal no ści
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1 Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Lu belsz czyź nie (li piec
1944 – czer wiec 1945), oprac. ze spół pod kie row nic twem S. Po le sza ka, War sza wa 2004; Rok pierw szy. Po -
wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Rze szowsz czyź nie (sier pień 1944 – li piec 1945),
wy bór i oprac. D. Iwa necz ko, Z. Na wroc ki, Rze szów 2005. Nie co mniej sze zna cze nie ma Rok pierw szy. Po -
wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Po mo rzu i Ku ja wach (lu ty–gru dzień 1945), red.
B. Bi na szew ska, P. Ry bar czyk, War sza wa–Byd goszcz–Gdańsk 2010. Za war te bo wiem w tej pu bli ka cji do ku -
men ty, przy dat ne do uka za nia spo so bu my śle nia i dzia ła nia funk cjo na riu szy, do ty czą tyl ko okre su po wpro -
wa dze niu oma wia nej in struk cji w ży cie.



poszcze gól nych ogniw apa ra tu. Ba dacz dzia łań re sor tu mu si być wo bec te go ty pu źró deł
bar dzo kry tycz ny i li czyć się z tym, że fak tycz ne osią gnię cia au to rów spra woz dań mo gą się
istot nie róż nić od ich do ku men ta cji na pa pie rze. Dla po dej mo wa ne go w ar ty ku le te ma tu
pro blem ten jest jed nak mniej istot ny. Je śli bo wiem na wet kie row nik PUBP nie pi sał praw -
dy, do no sząc, że w pod le głym mu urzę dzie przed spo tka niem z agen tem funk cjo na riusz
otrzy mu je od kie row ni ka sek cji in struk taż, to po da nie ta kiej in for ma cji do wo dzi, że wie -
dział, jak pra ca wy glą dać po win na.

In struk cja z 13 lu te go 1945 r. by ła pa ro krot nie pu bli ko wa na. Po raz pierw szy w 1987 r.
w we wnętrz nym wy daw nic twie re sor to wym2. Re dak to rzy z za ło że nia nie opa try wa li pre -
zen to wa nych do ku men tów ko men ta rzem, nie za mie ści li za łącz ni ków, błęd nie uwa ża jąc, że
„nie róż nią się wie le od obec nie sto so wa nych”, źle od czy ta li da tę za twier dze nia do ku men -
tu przez Rad kie wi cza (za miast „13/II.1945” wpi sa no „13.11.1945”)3. Ode sła li od bior cę
do ów cze snej sy gna tu ry ar chi wal nej, przy wo ła nej ra czej nie po praw nie (CA MSW, t. 2)4, nie
scha rak te ry zo wa li eg zem pla rza, któ ry sta no wił pod sta wę pu bli ka cji – brak więc wzmian ki,
czy tekst jest pod pi sa ny, ma ja kiś nu mer kan ce la ryj ny itp. Są dząc z tre ści, moż na za ło żyć,
że pod sta wę te go wy da nia sta no wił któ ryś z eg zem pla rzy dru ko wa nej bro szu ry.

Po ro ku 1989 r. in struk cję pu bli ko wa no trzy krot nie. Po raz pierw szy praw do po dob nie
w 1996 r., bez ko men ta rza, w ano ni mo wej pra cy Taj ni współ pra cow ni cy. Do ku men ty5; sie -
dem lat póź niej z krót kim omó wie niem To ma sza Bal bu sa we wro cław skich Stu diach i ma -
te ria łach do dzie jów opo zy cji i opo ru spo łecz ne go6. Oby dwa wy da nia ma ją tę sa mą wa -
dę – nie in for mu ją o pod sta wie źró dło wej pu bli ka cji, na to miast za le tą ich jest umiesz cze nie
za łącz ni ków, choć układ gra ficz ny dru gie go z nich w wy daw nic twie wro cław skim od bie ga
od rze czy wi sto ści.

Naj bar dziej roz po wszech nio ną pra cę za wie ra ją cą tekst oma wia ne go do ku men tu sta no wi
pu bli ka cja Ta de usza Ru zi kow skie go7. Wy daw ca nie ustrzegł się pew ne go błę du skut ku ją ce -
go zde for mo wa niem ty tu łu in struk cji, a mia no wi cie za pod sta wę przy jął wy ko na ną w la tach
dzie więć dzie sią tych kse ro ko pię z kse ro ko pii8; pier wo wzo rem był zbro szu ro wa ny druk opa -
trzo ny okład ką. Przy kse ro wa niu pierw szej stro ny nie zmie ści ło się wpi sa ne przy sa mym
mar gi ne sie „o”9. Po nie waż istot nych błę dów w tek ście nie ma, a oma wia na pra ca jest po -
wszech nie do stęp na, m.in. w wy da niu in ter ne to wym, przy od sy ła niu do kon kret nych za pi -
sów in struk cji bę dę przy wo ły wał po cho dzą ce z niej stro ny. Wy ją tek sta no wią za łącz ni ki,
któ rych Ru zi kow ski nie opu bli ko wał; w tym wy pad ku od sy ła cze bę dą kie ro wać do ma te ria -
łów ar chi wal nych.
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2 Z dzie jów kontr wy wia du w Pol sce Lu do wej (wy bór do ku men tów 1944–1984), t. 1–2, De par ta ment Szko -
le nia i Do sko na le nia Za wo do we go MSW. Za cho wa ło się wie le eg zem pla rzy, ko rzy stam z prze cho wy wa ne go
pod sy gna tu rą AIPN, 0638/26, t. 1.

3 Ibi dem, s. 90, 98.
4 Ibi dem, s. 90.
5 Taj ni współ pra cow ni cy. Do ku men ty, bmdw. We wstę pie jest m.in. wzmian ka o pro jek cie usta wy lu stra -

cyj nej przy go to wa nym przez pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go w 1996 r. Pra ca jest trud no do stęp na,
nie fi gu ru je ani w ka ta lo gach bi blio tek Uni wer sy te tu War szaw skie go, ani w ka ta lo gu Bi blio te ki Na ro do wej. 

6 T. Bal bus, Me cha nizm wer bo wa nia i pro wa dze nia agen tu ry Urzę du Bez pie czeń stwa (do ku ment MBP
z 1945 r.) [w:] Stu dia i ma te ria ły do dzie jów opo zy cji i opo ru spo łecz ne go, t. 3, red. Ł. Ka miń ski, Wro cław
2000, s. 108–117.

7 T. Ru zi kow ski, In struk cje o pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa 1945–1989, War sza wa 2004,
s. 23–28.

8 AIPN, 01259/23.
9 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 23.



Ar ty kuł skła da się z dwóch czę ści. Pierw szą z nich jest krót ka pre zen ta cja śro do wi ska,
w któ rym do ku ment po wstał oraz dla któ re go był prze zna czo ny. Sa me mu omó wie niu in -
struk cji po świę co no część dru gą. Na koń cu za miesz czo no dłuż sze pod su mo wa nie, zbie ra ją -
ce szcze gó ło we hi po te zy z po szcze gól nych frag men tów ar ty ku łu oraz sy gna li zu ją ce pro ble -
my wy ma ga ją ce dal szych ba dań.

Część I

Oko licz no ści po wsta nia i cel wy da nia in struk cji

Roz wa ża nia ni niej sze na le ży roz po cząć od stwier dze nia, że nie za cho wał się eg zem plarz
in struk cji, któ ry moż na by okre ślić ja ko ory gi nał, tj. za wie ra ją cy pod pi sy osób fi gu ru ją cych
ja ko au tor (Rom kow ski) i za twier dza ją cy do ku ment (Rad kie wicz)10. Do tar łem do ośmiu eg -
zem pla rzy wy two rzo nych w 1945 r. Sie dem z nich – czte ry w cen tra li, po jed nym w Ka to -
wi cach, Po zna niu i Rze szo wie – ma for mę dru ko wa nej bro szu ry. Jed na ko wa treść i sam
układ tek stu, pie cząt ka z nu me rem – jak moż na przy pusz czać eg zem pla rza – wid nie ją ca
w nie któ rych eg zem pla rzach na stro nie ty tu ło wej wska zu je, że ma my do czy nie nia z do ku -
men tem, któ ry po za twier dze niu przez mi ni stra zo stał ro ze sła ny jed nost kom ope ra cyj nym
w cen tra li i w te re nie11.

W ma te ria łach po mi ni ster stwie za cho wał się jesz cze je den eg zem plarz in struk cji12. Jest
to ma szy no pis, na pew no nie pierw szy eg zem plarz, na co wska zu je fio le to wy ko lor czcio -
nek, do wód uży cia kal ki. Brakuje ele men tów for mal nych, któ re po zwo li ły by jed no znacz nie
okre ślić, czy był to pro jekt, czy też spo rzą dzo ny po 13 lu te go od pis. Nie któ re ce chy wska -
zy wa ły by jed nak, że ma my do czy nie nia z pro jek tem. Da ta „13-II-1945” do pi sa na jest
ołów kiem – przy prze pi sy wa niu z za twier dzo ne go tek stu wpi sa no by ją na ma szy nie,
podob nie jak – po mi nię tą w tym eg zem pla rzu – for mu łę „Za twier dzam Mi ni ster Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go Sta ni sław Rad kie wicz Lu blin13/II-1945”. Moż na od no to wać pew ne
od mien no ści w sa mym tek ście: w ty tu le roz dzia łu I brak słów „i wer bo wa nie”, pa ro krot nie
za miast „Publ.” jest „Pu blicz ne go”, wie lo krot nie wy stę pu ją błę dy ję zy ko we („wziąść”,
„o tre ści roz mo wy i przy czy ny [za miast po praw ne go «przy czy nie» – A.Z.] we zwa nia ni ko -
mu ni gdy nie po wie”) i ma szy no we (np. „obo wiąz ke” za miast „obo wią zek”, „do kląd”
zamiast „do kąd”), a tak że prze sta wie nia słów13. W su mie tekst eg zem pla rzy dru ko wa nych
jest bar dziej po praw ny od ma szy no pi su.

Przy pusz cze nie, że ma szy no pis sta no wi pro jekt (lub jed ną z je go wer sji) in struk cji, jest
o ty le istot ne, że wska zy wa ło by, iż tekst nie po wstał zu peł nie spon ta nicz nie, lecz nad nim
choć tro chę de ba to wa no, co ską di nąd – jak o tym ni żej – wy da je się wąt pli we. Brak jed nak
na owym ma szy no pi sie śla dów ewen tu al nej pra cy (do pi sków, skre śleń, pod kre śleń) nad do -
ku men tem.

In struk cja z 13 lu te go 1945 r. nie by ła do tych czas przed mio tem od ręb ne go opra co wa nia
na uko we go, ale kil ku hi sto ry ków przy oka zji in nych ba dań lub wy da nia źró dła wy ra zi ło
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10 Nie ma co do te go pew no ści. Po szu ki wa nia w ma te ria łach za wie ra ją cych ak ta nor ma tyw ne MBP
z 1945 r. – AIPN spi sy 01225, 01254, 01258 oraz 1572 nie przy nio sły po zy tyw ne go re zul ta tu. 

11 AIPN, 01225/30; AIPN, 01254/416; AIPN, 01254/747; AIPN, 1572/865; AIPN Ka, 0103/120/CD; AIPN
Po, 06/303/94/CD; AIPN Rz, 04/3126/CD. Pra gnę w tym miej scu po dzię ko wać pra cow ni kom BUiAD,
wszyst kich od dzia łów i de le ga tur, któ rzy po szu ki wa li in struk cji. Kse ro ko pie znaj du ją się w róż nych miej -
scach, np. AIPN, 002559/25/1, k. 98–110.

12 AIPN, 01258/12, k. 4–9.
13 O pa ru in nych róż ni cach pi szę przy oka zji ana li zy tek stu in struk cji.
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swo je opi nie na jej te mat. Jed nak pierw sze – po śred nie – oce ny in struk cji zo sta ły wy sta wio -
ne nie przez ba da czy, lecz prak ty ków, już w pa rę mie się cy po jej pod pi sa niu. 

O pra cy z agen tu rą trak to wa ły roz ka zy Rad kie wi cza nr 52 z 7 wrze śnia i nr 70 z 23 paź -
dzier ni ka 1945 r.14 Wy ni ka z nich przede wszyst kim, że funk cjo na riu sze in struk cji nie
znali lub nie ro zu mie li (pró by wer bun ku po dej mo wa no tak jaw nie, że de kon spi ro wa ło to
me to dy pra cy). Jed nak że roz ka zy wpro wa dza ły już wy ma ga nia, któ rych w in struk cji nie
by ło („zabra nia się ka te go rycz nie wer bo wać in for ma to rów bez uprzed nie go ze bra nia mate -
ria łu da ją ce go rę koj mię, że kan dy dat nie roz gło si wia do mo ści o czy nio nej mu pro po zy -
cji”15), a jednocześnie wy co fy wa ły się z nie któ rych jej po sta no wień, np. do pusz cza jąc
w wy jąt ko wych wy pad kach do wer bun ku i kon tak tów z agen tu rą w sie dzi bach urzę dów
bez pie czeń stwa16.

Za kry ty kę m.in. in struk cji moż na uznać pod pi sa ny przez Rad kie wi cza 21 czerw ca 1947 r.
roz kaz nr 46 o pra cy szko le nio wej, za wie ra ją cy stwier dze nie: „Cen tral na Szko ła MBP za -
miast wzbo ga cać wie dzę ope ra cyj ną pra cow ni ka, któ ry przy cho dzi do szko ły czę sto już
z do świad cze niem pół rocz nej czy rocz nej pra cy za wo do wej – kar mi go prze sta rza ły mi teo -
ria mi z lat 1944/[19]45 i w ten spo sób co fa go wstecz”17.

Praw do po dob nie pierw szą pró bę teo re tycz ne go spoj rze nia na in struk cję za war to w opra -
co wa niu za ty tu ło wa nym „Roz wój my śli ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w XXX-le ciu
PRL”, przy go to wa nym przez ze spół Cy klu II WSO MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio -
no wie pod kie run kiem je go sze fa – płk. Wła dy sła wa Rut ki18. Pi sa no w nim, że pierw sza in -
struk cja „w spo sób prze ko ny wa ją cy uza sad nia ła, po co jest po trzeb na agen tu ra, jak ją po -

zy ski wać [podkr. – A.Z.] i wy ko rzy sty wać, by na le ży cie wy ko nać za da nia. Opar ta by ła
przede wszyst kim na do świad cze niach ra dziec kie go apa ra tu bez pie czeń stwa. Mi mo od -
mien no ści sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej i eko no micz nej w na szym kra ju, sze re gu uprosz -

czeń i ogól ni ków [podkr. – A.Z.] – prze no si ła ona do świad cze nia ra dziec kiej my śli ope ra -
cyj nej, roz po wszech nia ła pod sta wo we idee wśród pra cow ni ków na sze go apa ra tu. Uczy ła
abe ca dła sztu ki ope ra cyj nej”. Wpro wa dzi ła „kil ka ka te go rii OZI, jak np. agent, in for ma tor,
re zy dent. Każ de z tych źró deł speł nia ło in ne funk cje, wy ko ny wa ło róż ne za da nia”
[podkr. – A.Z.]19. 

Tyl ko z nie któ ry mi za war ty mi tu opi nia mi moż na się zgo dzić: in struk cja rze czy wi ście
uza sad nia ła po trze bę po sia da nia agen tu ry, opie ra ła się na wzo rach ra dziec kich nie przy sta ją -
cych – wów czas, ale to się szyb ko zmie ni – do pol skiej rze czy wi sto ści, za wie ra ła wie le

14 AIPN, 1572/48, k. 81, 112. Ten ostat ni pu bli ko wa ny przez T. Bal bu sa – na pod sta wie od pi su spo rzą dzo -
ne go dla WiN przez Ali cję Wno row ską z PUBP w Prze my ślu. T. Bal bus, Roz kaz Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go z 23 X 1945 r. [w:] Stu dia i ma te ria ły z dzie jów opo zy cji i opo ru spo łecz ne go, t. I, Wro cław 1998,
s. 144–145.

15 AIPN, 1572/48, k. 81.
16 Ibi dem, k. 112.
17 AIPN, 01258/120, k. 16. Trze ba jed nak pa mię tać, że w po ło wie 1947 r. – po prak tycz nym roz bi ciu pod -

zie mia i wy eli mi no wa niu PSL – sy tu acja po li tycz no -ope ra cyj na, a tym sa mym ce le urzę dów bez pie czeń stwa
i wy ma ga nia sta wia ne je go funk cjo na riu szom by ły zu peł nie in ne niż dwa la ta wcze śniej.

18 AIPN, 01334/535. Był to druk prze zna czo ny do użyt ku we wnętrz ne go, wy da ny z oka zji trzy dzie stej
rocz ni cy po wsta nia or ga nów bez pie czeń stwa. Nie da to wa ny, za pew ne z 1974 r., na pew no sprzed 1980 r., moc -
no zi de olo gi zo wa ny, na co wpły nę ły nie wąt pli wie do dat ko wo rocz ni co wy cha rak ter wy daw nic twa, jak też za -
in te re so wa nia kie row ni ka cy klu. Rut ka fi gu ru je na nim ja ko ma gi ster, dok to ry zo wał się pa rę lat póź niej
na pod sta wie pra cy „Kształ to wa nie po sta wy ide owej pra cow ni ków ope ra cyj nych SB”; por. Pro ble my teo rii
i prak ty ki ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa, „Kwar tal nik Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej im. Fe lik sa Dzier żyń -
skie go” 1980, z. 3–4, s. 90–94 (AIPN, 628/175).

19 AIPN, 01334/535, s. 17–18.
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uprosz czeń i ogól ni ków. Ten ostat ni zwrot być mo że był za wo alo wa ną kry ty ką, któ rej
otwar cie au to rzy nie chcie li pod jąć. Nie moż na na to miast zgo dzić się z te zą, że in struk cja
uczy ła, jak po zy ski wać agen tu rę, gdyż – o czym w dal szej czę ści ar ty ku łu – w grun cie rze -
czy ro bi ła to tyl ko w od nie sie niu do osób, któ rym gro zi ło aresz to wa nie. Po dob nie na le ży
po trak to wać uwa gę, że zgod nie z in struk cją każ de ze źró deł speł nia ło róż ne funk cje; w rze -
czy wi sto ści nie by ło tam żad ne go roz róż nie nia mię dzy agen tem i in for ma to rem.

Jed nym tyl ko aspek tem in struk cji – po trak to wa niem przez nią za gad nień ewi den cji – za -
jął się funk cjo na riusz Biu ra „C” Wło dzi mierz Kop czuk, utrzy mu jąc, że za cho wy wa ła ona
scen tra li zo wa ną re je stra cję agen tu ry, cho ciaż sfor mu ło wa no to dość nie ja sno20.

W pra cy ma gi ster skiej po świę co nej hi sto rii wy wia du kpt. Wie sław An drze jew ski po da -
wał, że pra ca wy wia du przez wie le lat opie ra ła się na do ku men cie z 13 lu te go, uzna jąc,
że „po zy ski wa nie i pra ca ze współ pra cow ni ka mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi po trak to wa ne
zosta ły w in struk cji łącz nie”21.

Nie co sze rzej za jął się in struk cją Fe liks Ku bi ca, któ ry jed nak w za sa dzie stre ścił do ku -
ment bez pró by je go głęb szej ana li zy22. Pod kre ślił, że re sort nie dys po no wał wów czas żad -
ny mi do świad cze nia mi wła snej pra cy – co nie zu peł nie od po wia da ło rze czy wi sto ści, gdyż
ko rzy stał nie tyl ko z wie dzy kontr wy wia du ra dziec kie go, lecz tak że do świad czeń pra cow -
ni ków, któ rzy mie li do czy nie nia z przed wo jen nym Od dzia łem II Szta bu Głów ne go Woj ska
Pol skie go2 3.

Udo stęp nie nie ma te ria łów wy two rzo nych przez służ by spe cjal ne oso bom spo za re sor tu
spo wo do wa ło po cząt ko wo pew ną fa scy na cję pra cą ope ra cyj ną, co nie sprzy ja ło kry tycz nej
ana li zie do ty czą cych jej do ku men tów, np. po przez zwró ce nie uwa gi na prak tycz ną war tość
za war tych w nich in for ma cji. 

To masz Bal bus w krót kim wstę pie po prze dza ją cym wy da nie in struk cji wska zy wał, że tra -
fi ła ona do wszyst kich WUBP, a stam tąd po po wie le niu zo sta ła ro ze sła na do PUBP. Utrzy -
my wał, że obo wią zy wa ła ona do 1 lu te go 1955 r. Do dał tak że, że w la tach 1944–1989 agen -
tu ra (re zy den ci, agen ci, in for ma to rzy) sta no wi ła jed no z naj waż niej szych na rzę dzi pra cy
pio nów ope ra cyj nych24. W rze czy wi sto ści in struk cja by ła ko ry go wa na znacz nie wcze śniej
róż ne go ro dza ju roz ka za mi (o nie któ rych wspo mnia łem już wy żej), in struk cja mi z 1946 r.
do ty czą cy mi węż szych za gad nień2 5, wresz cie pod pi sa nym 15 sierp nia 1953 r. przez wi ce mi -
ni stra Ro ma na Rom kow skie go roz ka zem 025/53 o pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne -

20 AIPN, 0397/458, t. 2, „Hi sto ria Biu ra «C» Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych (1944–1984)”, War sza -
wa 1984, s. 18 (egz. 1). Rę ko pis do pro wa dzo ny tyl ko do koń ca 1956 r. Opi nię, że za cho wa no scen tra li zo wa -
ną ewi den cję agen tu ry, trud no po dzie lić. Na to miast zwra ca uwa gę fakt, że bliż sze za ję cie się ja kimś frag men -
tem in struk cji pro wa dzi do wnio sku, że jest on „męt ny”.

21 W. An drze jew ski, „Hi sto ria wy wia du re sor tu spraw we wnętrz nych 1944–1960”, War sza wa 1987,
s. 31 – pra ca ma gi ster ska w ASW (AIPN, 01521/2642); por. opra co wa nie płk. S. Słom ki, „Ge ne za i zmia ny
or ga ni za cyj no -struk tu ral ne De par ta men tu I MSW”, s. 3 (AIPN, 02387/5). Ten ostat ni do ku ment opu bli ko wał
Piotr Gon tar czyk; zob. De par ta ment I Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. Opra co wa nie do ty czą ce ge ne zy
i zmian or ga ni za cyj nych ko mu ni stycz ne go wy wia du cy wil ne go 1944–1986, oprac. P. Gon tar czyk, „Glau ko -
pis” 2006, nr 5–6, s. 354–370 (opi nia o in struk cji s. 355–356).

22 F. Ku bi ca, Oso bo we źró dła in for ma cji w dzia ła niach ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa w la tach
1944–1960, „Ze szy ty Na uko we Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1988, z. 7, s. 39–60 (AIPN, 01521/1596,
t. 1).

23 Ibi dem, s. 47.
24 T. Bal bus, Mechanizm werbowania..., s. 108–109. Opi nia, że in struk cja obo wią zy wa ła do 1 II 1955 r.,

zo sta ła po wie lo na w kil ku pra cach.
25 AIPN, 01254/832/CD, In struk cja dy rek to ra De par ta men tu I nr 4 z 14 III 1946 r. w spra wie re or ga ni za -

cji sie ci agen cyj nej „po li nii” pod zie mia nie miec kie go, k. 76–88.
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go z agen tu rą2 6. Wro cław ski hi sto ryk nie od wo łał się do źró deł, by wska zać dro gę (i tem po)
roz cho dze nia się in struk cji, stąd brak pew no ści, czy rze czy wi ście – jak twier dzi – zo sta ła
prze sła na do wszyst kich po wia tów, choć lo gicz ne wy da je się przy pusz cze nie, że ta ki mógł
być za miar jej twór ców. Ko rek ty wy ma ga też opi nia o ro li agen tu ry, a szcze gól nie frag ment
utoż sa mia ją cy z nią re zy den tów, agen tów i in for ma to rów aż do ro ku 1989. Od 1960 r. nazew -
nic two po szcze gól nych ka te go rii taj nych współ pra cow ni ków ule gnie zmia nie.

Po wierz chow ną opi nię o oma wia nym do ku men cie za pre zen to wał rów nież Hen ryk
Głęboc ki. Au tor, dla któ re go za gad nie nie to sta no wi je dy nie wą tek po bocz ny roz wa żań
o instruk cji o 25 lat póź niej szej, pi sał, że ta z lu te go 1945 r. okre śla ła za sa dy wy bo ru kan -
dy da tów do wer bun ku, wska zy wa ła spo sób wer bo wa nia, re je stro wa nia, spra woz daw czo ści
itd. Spo rzą dził więc swe go ro dza ju spis tre ści, nie ana li zu jąc prak tycz nej przy dat no ści
zawar tych w do ku men cie na ka zów i po uczeń. Głę boc ki – jak kil ku in nych ba da czy – po -
wie lił błąd o obo wią zy wa niu in struk cji do 1 lu te go 1955 r., na to miast traf nie za uwa żył, że
„po szcze gól ne ele men ty [pra cy ope ra cyj nej] by ły wciąż do sko na lo ne, a za sa dy dzia ła nia
z lat sie dem dzie sią tych wy da ją się nie mal sub tel ne w po rów na niu z sier mięż ny mi la ta mi
czter dzie sty mi”27.

Ta de usz Ru zi kow ski słusz nie zwró cił uwa gę na ogól ni ko wy cha rak ter in struk cji i – war to
to pod kre ślić – traf nie za uwa żył, że w mo men cie jej wy da wa nia pra ca funk cjo na riu szy bez -
pie czeń stwa by ła du żo bo gat sza, niż wska zy wa ła by na to treść do ku men tu2 8.

„Szcze gó ło wo spra wę wer bun ku i wy ko rzy sta nia agen tu ry uję ła w or ga ni za cyj ne ra my
[…]”– pi sał o in struk cji Zbi gniew Na wroc ki. Dal szy je go wy wód, a tak że cy ta ty z do ku -
men tu, wska zu ją jed nak, że au tor skon cen tro wał się na – rze czy wi ście naj le piej opra co wa -
nych – frag men tach do ty czą cych po zy ski wa nia pod groź bą aresz tu2 9.

Nie co miej sca po świę ci li in struk cji z 13 lu te go Bo gu sław Kop ka i Grze gorz Maj chrzak
w in te re su ją cym ar ty ku le o dzia ła niach pio nu III (wal ki z „ban dy ty zmem”) w la -
tach 1944–195430. Au to rzy słusz nie zwró ci li uwa gę, że w do ku men cie po mi nię to de fi ni cje
po jęć („po zo sta wio no za sad ni czej in struk cji”), na to miast trud niej zgo dzić się z ich opi nią,
ja ko by „szcze gó ło wo” okre ślo no w nim or ga ni za cję pra cy funk cjo na riu sza ope ra cyj ne go
z agen tem. Stresz cza jąc tekst, Kop ka i Maj chrzak pre zen tu ją je go po sta no wie nia w spo sób
przej rzy sty, gu biąc jed nak w ten spo sób cha rak te ry stycz ne dla do ku men tu cha os i brak pre -
cy zji31. Na przy kład au to rzy pi szą: „Wer bu nek agen ta (agen tów) po wi nien być po prze dzo -
ny roz po zna niem, czy li ze bra niem do ku men ta cji na te mat osób wy ty po wa nych do pra cy
agen cyj nej (cha rak te ry sty ka śro do wi ska, w któ rym za miesz ku ją i pra cu ją, wszel ki ma te riał
kom pro mi tu ją cy oraz da ne oso bo we). Sam wer bu nek po wi nien na stą pić do pie ro po wy ko -
na niu po wyż szych za dań”32. In ter pre ta cja ta – być mo że zgod na z my ślą au to ra do ku men -
tu – oczy wi sta dla dwóch hi sto ry ków zna ją cych na stęp ne in struk cje nie ko niecz nie mu sia ła
być ta ką dla funk cjo na riu szy, nie rzad ko nie mo gą cych się po szczy cić ukoń cze niem szko ły
pod sta wo wej, któ rzy po win ni się z tym do ku men tem w 1945 r. za po znać.

26 Roz kaz wpro wa dził In struk cję 012/53; por. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 29–46.
27 H. Głę boc ki, „Bi blia” Służ by Bez pie czeń stwa. In struk cja 006/70, „Ar ca na” 1992, nr 4–5, s. 41–42.
28 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 6.
29 Z. Na wroc ki, Za miast wol no ści. UB na Rze szowsz czyź nie 1944–1949, Rze szów 1998, s. 78–79.
30 B. Kop ka, G. Maj chrzak, Cen tra la a te ren na przy kła dzie dzia łań De par ta men tu III Mi ni ster stwa Bez -

pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach 1944–1954 [w:] „Zwy czaj ny” re sort. Stu dia o apa ra cie bez pie czeń -
stwa 1944–1956, red. K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, War sza wa 2005, s. 204–223.

31 Ibi dem, s. 209–211.
32 Ibi dem, s. 209.
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Za „bar dzo po wierz chow ną” – i słusz nie – uzna je in struk cję Wal de mar Mi kul ski33,
na brak pre cy zji uży wa nych w niej okre śleń zwra ca ją uwa gę Fi lip Mu siał34 i Lech Gra du -
szew ski35. Moż na jesz cze do dać, że wie lu au to rów utrzy mu je, iż oso by współ pra cu ją ce
z urzę da mi bez pie czeń stwa wer bo wa no w opar ciu o tym cza so wą in struk cję, ale nie po da ją
kon kret nych przy kła dów. Nie wia do mo stąd, czy ich stwier dze nia po par te są in for ma cja mi
z akt, czy też sta no wią je dy nie wy nik ro zu mo wa nia: sko ro wer bo wa no w cza sie, w któ rym
obo wią zy wał prze pis z 1945 r., to mu sia no to wy ko ny wać w opar ciu o je go po sta no wie nia36.

Zwię złe go po rów na nia oma wia ne go do ku men tu z przy szły mi in struk cja mi UB/SB do ko -
na ła Kin ga Kry sie wicz37. Au tor ka wska za ła ogól ni ko we trak to wa nie po ru sza nych w do ku -
men cie spraw i brak bar dziej pre cy zyj nych de fi ni cji uży wa nych po jęć. Za sy gna li zo wa ła
wy stę po wa nie dwóch me tod wer bun ku, pod kre śli ła jed nak, że w in struk cji tym cza so wej zo -
sta ły za ry so wa ne ra my pra cy z agen tu rą, po da no ele men tar ne jej za sa dy38.

Przed przy stą pie niem do ana li zy sa me go tek stu war to za sta no wić się nad za gad nie niem
na tu ry bar dziej ogól nej: ja ką ge ne ral nie wa gę przy wią zy wa li do tre ści ak tów nor ma tyw nych
z okre su Pol ski Lu do wej sa mi ich twór cy, a w re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go/spraw
we wnętrz nych w szcze gól no ści?

Roz wa ża nia na le ży za cząć od stwier dze nia oczy wi ste go: no wa wła dza, wpro wa dzo na
na ba gne tach i czoł gach ra dziec kich, wzo ry dzia ła nia czer pa ła z Mo skwy. W ro syj skiej,
jesz cze przed re wo lu cyj nej, tra dy cji sza cu nek dla pra wa był „bar dziej ela stycz ny” od za -
chod nio eu ro pej skie go39. Po 1917 r. no wi rząd cy – gdy tak im by ło wy god niej – nie tyl ko
nie sto so wa li się do wy da wa nych na wet przez sie bie prze pi sów, lecz tak że wie lo krot nie już
w mo men cie przyj mo wa nia nie mie li za mia ru prze strze gać ich po sta no wień, gdyż trak to wa -
no je przede wszyst kim ja ko jed ną z form pro pa gan dy40. Dla każ de go czło wie ka ra dziec -

33 W. Mi kul ski, Lo ka le kon tak to we, miesz ka nia kon spi ra cyj ne i lo ka le służ by ob ser wa cyj nej w pra cy ope -
ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa [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. 185.

34 F. Mu siał, Oso bo we źró dła in for ma cji pio nów ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa dzia ła ją cych w gra -
ni cach PRL [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji…, s. 29. Na to miast nie moż na zgo dzić się z opi nią te go au to ra,
ja ko by in struk cja z 13 lu te go wy róż nia ła tyl ko dwie ka te go rie OZI – re zy den ta i agen ta. Ibi dem, s. 28; idem,
Pod ręcz nik bez pie ki. Teo ria pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w świe tle wy daw nictw re sor to wych
Mini ster stwa Spraw We wnętrz nych PRL (1970–1989), Kra ków 2007, s. 277–278. Ską di nąd z za miesz czo nych
tam wy wo dów po świę co nych in struk cji z 1953 r. wy ni ka, że Mu siał wie o wcze śniej szym ist nie niu ka te go rii
in for ma to ra.

35 L. Gra du szew ski, Spo sób do ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej WUBP i WUdsBP w Byd gosz czy na pod -
sta wie re sor to wych ak tów nor ma tyw nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2,
s. 116.

36 J. Paw ło wicz, Lu dzie płoc kiej bez pie ki. Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Płoc ku 1945–1956, War -
sza wa 2007, s. 28.

37 K. Kry sie wicz, „Oso bo we źró dła in for ma cji w pra cy wy bra nych pio nów apa ra tu bez pie czeń stwa w la -
tach 1945–1990 w świe tle in struk cji mi ni ste rial nych”, Ełk 2007, mps pra cy ma gi ster skiej na pi sa nej pod kie -
run kiem Se li ma Cha zbi je wi cza na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych i Sztu ki Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie -
go (w zbio rach au to ra).

38 Ibi dem, s. 7–10.
39 Jan Ku cha rzew ski wska zu je, że nie wy ko nal ne prze pi sy by ły zna ko mi tym pre tek stem do za sto so wa nia

re pre sji. Tra dy cję tę wy wo dzi co naj mniej od Iwa na Groź ne go. J. Ku cha rzew ski, Od bia łe go ca ra tu do czer -
wo ne go, t. 1, War sza wa 1998, s. 23–24; in ne uwa gi zob. ibi dem, s. 49, 55, 69, 133, 198–199, 201. Przy kład
lite rac ki – Pan Ta de usz Księ ga dru ga, opo wia da nie Te li me ny o po sta wie po lic maj stra w spo rze mię dzy wiel -
kim łow czym Ko zo du si nem a sza rym czy now ni kiem.

40 Le nin utrzy my wał, że funk cje re pre syj ne spra wu je się bez po śred nic twa pra wa; mu si ist nieć moż li wość
do wol nej zmia ny pro ce dur w każ dej chwi li. A. Li tyń ski, Pra wo Ro sji i ZSRR 1917–1991, czy li hi sto ria 



Antoni Zieliński 

136

D
O
K
U
M
EN
T
Y

kie go by ło ja sne, że w ra zie roz bież no ści mię dzy za pi sem ja kie goś ak tu praw ne go a wo lą
od po wied nio wy so ko umo co wa ne go przed sta wi cie la wła dzy wy ko naw czej, tzn. ad mi ni stra -
cyj nej lub par tyj nej, roz strzy ga głos te go ostat nie go, któ ry mo że pod jąć de cy zję nie zgod ną
ani z du chem, ani z li te rą prze pi su.

Te go ro dza ju my śle nie, po tę go wa ne bra kiem kul tu ry praw nej przy szłych rząd ców Pol ski
Lu do wej, ujaw ni ło się już od pierw szych chwil dzia ła nia PKWN41. W pe wien spo sób uwi -
docz nia ło się rów nież w re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go/spraw we wnętrz nych przez
ca ły okres je go dzia łal no ści. W mo men cie gdy ja kaś in struk cja utrud nia ła pra cę ope ra cyj ną,
zmie nia no jej po sta no wie nia prze pi sa mi niż szej ran gi42, a gdy krę po wa ła dzia łal ność funk -
cjo na riu szy, w róż ny spo sób – w za sa dzie ofi cjal nie – ją ob cho dzo no43.

Dla oce ny do ku men tu z lu te go 1945 r. szcze gól ne zna cze nie ma ją prze pi sy po cho dzą ce
z te go sa me go okre su. Do brą ilu stra cję ba ła ga nu „for mal ne go” sta no wi pi smo Sta ni sła wa
Rad kie wi cza za ty tu ło wa ne „Za wia do mie nie” do ty czą ce ze zwo leń na „no sze nie” bro ni, skie -
ro wa ne do kie row ni ków in nych re sor tów. Na ory gi na le znaj du je się da ta „9.09.1944 r.” i nu -

wszech związ ko we go ko mu ni stycz ne go pra wa (bol sze wi ków). Krót ki kurs, War sza wa 2010, s. 10–11. Adam Li -
tyń ski pod kre śla, że dyk ta tu ra pro le ta ria tu nie by ła krę po wa na na wet wła sny mi pra wa mi (s. 11), oce nia ko mu -
nizm ja ko naj bar dziej za kła ma ny ustrój: „Ni gdy i ni gdzie nie by ło ta kiej roz bież no ści mię dzy […] pra wem
na pa pie rze a rze czy wi sto ścią” (s. 18). W li te ra tu rze za chod niej wręcz sta wia się py ta nie: „se il di rit to so vie -
ti co sia ve ra men te di rit to” (czy pra wo ra dziec kie jest rze czy wi ście pra wem). R. Da vid, J.N. Ha zard, Le dro it
so vie ti que, t. 1, Pa ris 1954, s. 180. Po da ję za G. Co de vil la, Sta to e Chie sa nell’Unio ne So vie ti ca, Mi la no 1972,
s. 51. Zna ko mi ty przy kład li te rac ki od naj du je my w po wie ści Alek san dra Soł że ni cy na pt. Krąg pierw szy, War -
sza wa 1996, s. 134. Przy ję ty przez ge ne ra lis si mu sa mi ni ster bez pie czeń stwa pań stwo we go Wik tor Aba ku mow
zwra ca się do nie go: „To wa rzy szu Sta lin, mu si cie zro zu mieć, jak nam krę pu je rę ce w na szej ro bo cie to ska so -
wa nie ka ry śmier ci. Prze cież tak się już bo ry ka my przez dwa i pół ro ku; for mal nej pod kład ki przy roz strze la -
niach da wać nie wol no. W re zul ta cie wy ro ki trze ba pi sać w dwóch re dak cjach. Da lej – wy pła ty dla wy ko naw -
ców też nie mo gą iść przez księ go wość ot tak, stąd ba ła gan przy bi lan sie”.

41 Le on Chajn (de fac to kie ru ją cy re sor tem spra wie dli wo ści w PKWN) wspo mi na, że na ży cze nie Rad kie -
wi cza zmie nił przed dru kiem w Dzien ni ku Ustaw tekst de kre tu przy ję te go wcze śniej przez PKWN. L. Chajn,
Kie dy Lu blin był War sza wą, War sza wa 1964, s. 37–38. Spo sób funk cjo no wa nia sa mo zwań czych władz cha -
rak te ry zu ją tak że no mi na cje na ob sa dzo ne już sta no wi ska do ko ny wa ne przez sze fa re sor tu spra wie dli wo ści
Jana Cza chow skie go. Ibi dem, s. 64.

42 Tak na le ży po trak to wać Wy tycz ne De par ta men tu II pod pi sa ne 31 VIII 1957 r. przez je go dy rek to ra Ry -
szar da Ma te jew skie go. Wy tycz ne zo sta ły opu bli ko wa ne przez Rok sa nę Szczęch; zob. R. Szczęch, Wy tycz ne
De par ta men tu II MSW z koń ca lat 50. do ty czą ce pra cy z agen tu rą i wy ko rzy sta nia przez SB osób wy jeż dża ją -
cych na po byt cza so wy do państw de mo kra tycz nych [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji…, s. 210–211.

43 AIPN, 1585/10444, k. 5–6. Por. uwa gi o In struk cji 0121 o pra cy ope ra cyj nej z 1960: „Na sku tek wa run -
ków, w ja kich zro dzi ła się po przed nia in struk cja, zna la zło się w niej sze reg po sta no wień for mu łu ją cych mniej
lub bar dziej ka te go rycz ne za ka zy i na ka zy, ogra ni cza ją ce ak tyw ność na sze go apa ra tu i utrud nia ją ce sku tecz -
ne re ali zo wa nie za dań po sta wio nych przed Służ bą Bez pie czeń stwa. Znaj do wa ło to ja skra wy wy raz przede
wszyst kim w za sa dach wszczy na nia i or ga ni zo wa nia dzia łań ope ra cyj nych, a w szcze gól no ści po zy ski wa nia
taj nych współ pra cow ni ków. Usta no wio ne wów czas za sa dy po zy ski wa nia taj nych współ pra cow ni ków by ły
od po cząt ku kry ty ko wa ne, a prak ty ka, pod wpły wem po trzeb ży cia, stop nio wo od nich od stę po wa ła

[podkr. – A.Z.]. Sta ra in struk cja ogra ni cza ła w za sa dzie dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa do pro wa dze nia
spraw ope ra cyj nych, zwę ża jąc moż li wo ści pra cy roz po znaw czej, nie zbęd nej do wy kry wa nia i za po bie ga nia
wro giej dzia łal no ści”. „Omó wie nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej służ by bez pie czeń stwa re sor tu spraw we -
wnętrz nych (po moc ni czy ma te riał do szko le nia)”, oprac. R. Mier czań ski, G. No wa kow ski, D. Orze chow ski,
Z. We so łow ski (AIPN, 1585/10444). War to pod kre ślić, że był to „Ma te riał za twier dzo ny do wy ko rzy sta nia
w szko le niu funk cjo na riu szy SB przez pod se kre ta rza sta nu gen. bryg. dr. T. Pie trza ka” w dniu 28 IX 1970 r.
Tak więc uwa gi o nie prze strze ga niu wła snych prze pi sów zo sta ły po da ne ofi cjal nie. W nie da to wa nej, po wsta -
łej mię dzy 11 IV a 10 V 1960 r., no tat ce wy ja śnia ją cej za ło że nia do pro jek tu in struk cji o pra cy ope ra cyj nej
czy ta my: „Już od dłuż sze go cza su pra ca ope ra cyj na opie ra ła się fak tycz nie na bie żą cych wska za niach mi ni -
ster stwa, czę sto sprzecz nych z for mal nie jesz cze obo wią zu ją cy mi in struk cja mi”. AIPN, 1598/95, k. 139.
Za wska za nie po wyż sze go do ku men tu dzię ku ję Pa nu Grze go rzo wi Kar bo wia ko wi.
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mer „223/BP”, na od pi sie po sło wie „Za wia do mie nie” do pi sa no „No 1”, da tę „14.09.1944 r.”
oraz nu mer „237/BP”44; tak więc jed no pi smo opa try wa no róż ny mi da ta mi i nu me ra mi.

Na to miast przy kła dem pro pa gan do we go trak to wa nia na wet we wnętrz nych prze pi sów
jest za twier dzo na przez Sta ni sła wa Rad kie wi cza w 1944 r. in struk cja kie row ni ka Wy dzia łu
Per so nal ne go Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Mi ko ła ja Ore chwy o urzę do wa niu te -
goż wy dzia łu i je go wo je wódz kich od po wied ni ków45. Przyj mu jąc ja ko kry te rium sto pień
re al no ści re ali za cji, jej po le ce nia moż na po dzie lić na trzy gru py. Pierw sza z nich, nie licz na,
nie spra wia ła po waż niej szych pro ble mów, ale obej mo wa ła je dy nie za da nia wy dzia łów.
Liczeb nie zde cy do wa nie do mi no wa ła gru pa dru ga, tj. za gad nie nia wy wo łu ją ce trud no ści or -
ga ni za cyj no -tech nicz ne – for mal no ści zwią za ne z przyj mo wa niem, prze no sze niem, zwal -
nia niem pra cow ni ków, np. obo wią zek za twier dza nia kan dy da tów do pra cy na wet na naj niż -
szym szcze blu przez cen tra lę re sor tu. Eg ze kwo wa nie te go bę dzie spra wiać pro ble my46, co
spo wo du je ry chłe prze ka za nie de cy zji o za trud nie niu na szcze bel kie row ni ka WUBP47.
Z punk tu wi dze nia ni niej sze go ar ty ku łu naj waż niej sza jest gru pa trze cia, do ty czą ca wa run -
ków na bo ru do re sor tu. Mi ko łaj Ore chwa pi sał: „Do służ by bez pie czeń stwa mo gą być
przyj mo wa ne wy łącz nie oso by:

a) ide owo od da ne de mo kra cji [czy taj: wła dzom «Pol ski lu bel skiej» – A.Z.];
b) sto ją ce na wy so kim po zio mie mo ral nym;
c) po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje i wy kształ ce nie – co naj mniej ukoń czo ne

7 oddz[ia łów] szko ły po wszech nej”48.
Kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go, przez któ re go rę ce prze cho dzi ły dzie siąt ki akt oso -

bo wych, mu siał wie dzieć, że wy ma ga nie za war te w punk cie „c” jest ab so lut nie nie re al ne,
nie speł nia ją go nie tyl ko sze re go wi funk cjo na riu sze, lecz tak że na wet nie któ rzy kie row ni -
cy PUBP, tym nie mniej ta ki za pis wpro wa dził49.

Re asu mu jąc ten frag ment roz wa żań, moż na wy su nąć hi po te zę, że spoj rze nie kie row nic -
twa re sor tu na ro lę in struk cji do ty czą cych za gad nień z za ło że nia nie wy cho dzą cych na ze -
wnątrz (przy spra wach zwią za nych z for mal ną stro ną pro wa dze nia śledztw, a więc za kła da -
ją cych kon tak ty z pro ku ra tu rą i są da mi by ło ina czej5 0) wy zna cza ły dwa ele men ty. Z jed nej

44 AIPN, 1576/9, k. 2–3. Sło wo „od pis” jest skre ślo ne, więc nie wy klu czo ne, że cho dzi o in ny (kie ro wa ny
do in ne go re sor tu) eg zem plarz te go sa me go pi sma.

45 AIPN, 1576/16, k. 2–4. In struk cję za twier dził Rad kie wicz. O tem pie obie gu in for ma cji świad czy fakt,
że do PUBP w Płoc ku pi smo wpły nę ło 19 II 1945 r.; zob. ibi dem, k. 5. Eg zem plarz skie ro wa ny do Lu bli na
opu bli ko wa no w: Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 98–101. In struk cja nie jest da to wa na, po cho dzi
sprzed 8 XII 1944 r., gdyż od wo łu je się do niej Mi ko łaj Ore chwa w da to wa nym te go dnia wy cią gu z in struk -
cji o pro wa dze niu księ gi eta tów. AIPN, 1576/16, k. 1.

46 Pro to ko ły od praw kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie w grud niu 1944 r. i stycz niu 1945 r. zob.
Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 318–351.

47 AIPN, 0990/2, t. 1, Roz kaz per so nal ny nr 1 [fak tycz nie tyl ko do ty czą cy spraw per so nal nych
– A.Z.], 2 I 1945 r., k. 10–11.

48 AIPN, 1576/16, k. 2.
49 We dług wy ka zu spo rzą dzo ne go przez pra cow ni ka ewi den cji Wy dzia łu Per so nal ne go w 1945 r. (brak

bliż szej da ty), obej mu ją ce go MBP i jed nost ki pod le głe, na 499 kie row ni ków róż nych szcze bli 12 nie mia ło
wy kształ ce nia pod sta wo we go, 202 – pod sta wo we. AIPN, 0649/9, t. 2 (wy kaz w ko per cie ozna czo nej ja ko
k. 571); por. też wspo mnie nia Wik to ra Ba bu la, od 1944 r. pra cow ni ka kadr, opra co wa ne w 1988 r. dla In sty -
tu tu Hi sto rii i Ar chi wi sty ki ASW. Wy ni ka z nich, że Po la cy z wyż szym wy kształ ce niem nie chcie li pra co wać
dla PKWN; nie do ty czy ło to człon ków KPP „i oby wa te li pol skich po cho dze nia ży dow skie go”. W. Ba bul,
„Wspo mnie nia z pra cy w re sor cie spraw we wnętrz nych od je go po wsta nia do grud nia 1949 r.”, s. 30
(AIPN, 1510/6286).

50 Na przy kład AIPN, 01225/20, In struk cja na czel ne go pro ku ra to ra WP Ja na Masz ta le rza i kie row ni ka
RBP Sta ni sła wa Rad kie wi cza z 21 XI 1944 r. o upraw nie niach funk cjo na riu szy re sor tu bez pie czeń stwa 
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stro ny by ło by za pew ne do brze, gdy by uczy ły one funk cjo na riu szy dzia łań pod no szą cych
pra cę ope ra cyj ną na wyż szy po ziom, z dru giej zaś nie przej mo wa no się zbyt nio bra kiem
pre cy zji roz wią zań. Ewen tu al ne sprzecz no ści we wnętrz ne w sa mym do ku men cie tej ran gi
za wsze moż na by ło zmie nić bądź no wym ak tem w for mie pi sem nej, bądź po le ce niem ust -
nym5 1. Naj praw do po dob niej skut ko wa ło to przy go to wy wa niem prze pi sów „spon ta nicz nie”,
tzn. bez głęb szej re flek sji nad skut ka mi wła snej twór czo ści i szer szej kon sul ta cji z gru pą
współ pra cow ni ków.

Po dej rze nie ta kie upraw do po dab nia istot na wa da oma wia nej in struk cji. Mi mo fak tu
prze ka za nia jej do dru kar ni, a więc do pod ję cia rzad kich w ów cze snych wa run kach czyn no ści
lo gi stycz nych i za mia ru roz po wszech nie nia jej w więk szej licz bie eg zem pla rzy, nie do ko -
na no so lid nej ko rek ty tek stu ani przed od da niem do dru ku, ani po wy ko na niu. Ja ko przy -
kład mo że po słu żyć po niż szy frag ment roz dzia łu I: „Je śli za trzy ma ny sam przy zna się
do przy na leż no ści do wro giej nam gru py czy or ga ni za cji i opo wie o dzia łal no ści swo ich
współ dzia ła czy, to ope ra cyj ny pra cow nik spi su je pro to kół je go ze znań w cha rak te rze, a na -
stęp nie pro po nu je mu współ pra cę z na mi […]” (s. 24). Po sło wach „w cha rak te rze” wy raź -
nie za bra kło wy ja śnie nia, o ja ki cha rak ter cho dzi, co uczy ni ło tekst nie zro zu mia łym52. Nie -
wy chwy ce nie te go błę du to z pew no ścią znacz nie wię cej, niż prze ocze nie ja kiejś li te rów ki
lub po mi nię cie słów „Za łącz nik nr 2” na tym że za łącz ni ku. Moż na przy pusz czać, że ko rek -
ty w ogó le nie prze pro wa dzo no53.

No ta be ne już wte dy za uwa żo no, że wy da wa nie in struk cji przez kie row ni ków po szcze -
gól nych pio nów pro wa dzi do cha osu le gi sla cyj ne go w for mie obo wią zy wa nia nor ma ty wów
ze so bą sprzecz nych. Pró bą za po bie że nia te mu by ło za rzą dze nie z 10 lu te go 1945 r. na ka -
zu ją ce przed kła da nie do Biu ra Praw ne go pro jek tów prze pi sów5 4. War to do dać, że je go
posta no wie nia nie by ły prze strze ga ne, cze go do wo dzi po trze ba ich po wtó rze nia po pa ru

w przed mio cie sto so wa nia aresz tu, k. 1–3. Do ku ment opu bli ko wa ny w: Księ ga bez pra wia. Ak ta nor ma tyw ne
kie row nic twa re sor tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go (1944–1956), wy bór i oprac. B. Kop ka, War sza wa 2011,
s. 54–57. AIPN Ka, 0103/120/CD, In struk cja z 30 XI 1944 r. o try bie po stę po wa nia przy pro wa dze niu do cho -
dzeń przez wła dze bez pie czeń stwa, k. 5. W WUBP w Lu bli nie kie row nik Sek cji 7 (śled czej) Adam Hu mer
oraz ofi cer śled czy Hen ryk De re sie wicz opra co wa li krót ką in struk cję w spra wie kom pe ten cji urzę dów bez pie -
czeń stwa, tech ni ce pro wa dze nia do cho dzeń i śledztw oraz wzo ry po sta no wień i pro to ko łów prze słu chań (za -
pew ne ich for mal nych ele men tów); zob. Spra woz da nie WUBP w Lu bli nie za okres do 31 XII 1944 r.,
12 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 155–156.

51 Dla póź niej sze go okre su wy raź ny przy kład wy co fy wa nia się z za ję te go po przed nio sta no wi ska z jed no -
cze snym zrzu ca niem od po wie dzial no ści na pod wład nych, któ rzy źle je zro zu mie li, sta no wią wy stą pie nia
Radkie wi cza. Pod czas od pra wy kie row ni ków WUBP 10 VI 1948 r. po le cił kon tro lę sie ci ce lem re zy gna cji
z jed no stek nie przy dat nych, cze go efek tem by ły sto sow ne za le ce nia na pi śmie; po tzw. ple num czuj no ścio -
wym – czer wiec 1948 r. – w in struk ta żu z 7 lip ca utrzy my wał, że zo sta ły one źle zro zu mia ne. Apa rat bez pie -
czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, cz. II: La ta 1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War -
sza wa 1996, s. 96, 100, 104–105. Ob raz li te rac ki – zob. G. Or well, Rok 1984, War sza wa 1993, s. 187–188.
Pod czas wie cu mów ca par tyj ny uza sad nia po trze bę so ju szu ze Wschó da zją prze ciw Eu ra zji; po otrzy ma niu
kart ki z in for ma cją, że kie row nic two pod ję ło de cy zję o zmia nie so ju szy, nie prze rwaw szy ani na chwi lę wy -
stą pie nia, uza sad nia po trze bę so ju szu z Eu ra zją prze ciw Wschó da zji.

52 Ta de usz Ru zi kow ski przyj mu je, że po win ny na stą pić sło wa „kan dy da ta na agen ta”. Ta in ter pre ta cja wy -
da je się wąt pli wa; wpraw dzie o agen tach wy pi sy wa no bar dzo do kład ne in for ma cje, ale ro bio no to w an kie cie,
a nie w pro to ko le prze słu cha nia. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 24.

53 Przy za ło że niu, że oma wia ny wy żej ma szy no pis (AIPN, 01258/12, k. 4–9), za wie ra ją cy to sa mo opusz -
cze nie, jest ja kąś wer sją pro jek tu in struk cji, świad czy ło by to rów nież, że nie prze czy tał go po rząd nie ani au -
tor po na pi sa niu, ani nikt z je go prze ło żo nych.

54 AIPN, 1572/31, Za rzą dze nie MBP nr 3, 10 II 1945 r., k. 4. Wśród osób, któ re za po zna ły się z do ku men -
tem, fi gu ru je pod pis Rom kow skie go.
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latach55. Lek ce wa że nia po praw no ści le gi sla cyj nej do wo dzi tak że po ucze nie Rom kow skie -
go za war te w Po uf nym prze glą dzie in wi gi la cyj nym da to wa nym 10 mar ca 1945 r., na ka zu -
ją ce, by wnio ski o po szu ki wa nie osób kie ro wać do Wy dzia łu I De par ta men tu II56. Rów nież
w in struk cji z 27 mar ca 1945 r. Rom kow ski – ja ko dy rek tor De par ta men tu I – re gu lo wał za -
gad nie nia re je stra cji prze stęp ców dzia ła ją cych prze ciw pań stwu, m.in. po le cał prze sy ła nie
kon kret nych kart do Wy dzia łu I De par ta men tu II57; w tym cza sie ani De par ta ment II, ani
jego Wy dział I for mal nie jesz cze nie ist nia ły.

Na le ży zwró cić uwa gę na czas pod pi sa nia in struk cji. Roz po czę ta w stycz niu ofen sy wa
wojsk ra dziec kich, z punk tu wi dze nia kie row nic twa MBP, po cią gnę ła za so bą ko niecz ność
jed no cze snej re ali za cji dwóch za dań. Z jed nej stro ny, po dob nie jak sze fo wie in nych re sor -
tów, Rad kie wicz mu siał wy zna czyć ze sto sun ko wo nie wiel kiej licz by swo ich pra cow ni ków
gru py prze zna czo ne do or ga ni zo wa nia ad mi ni stra cji Pol ski Lu do wej na no wo zaj mo wa nych
te re nach, co spo wo do wa ło osła bie nie sił, ja ki mi dys po no wał na te re nie „Pol ski lu bel -
skiej”58. Z dru giej zaś wła śnie tu taj wy stą pi ło znaczne za po trze bo wa nie na ak tyw ną dzia -
łal ność tych sił, gdyż odej ście se tek ty się cy żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej oraz po su wa ją cych
się za ni mi od dzia łów NKWD spo wo do wa ło wzrost dzia łań ru chu opo ru59. Tak więc wsku -
tek zmniej sze nia się do tych cza so wej prze wa gi mi li tar nej więk sze go zna cze nia na bie ra ła pra -
ca ope ra cyj na. Na le ży do te go do dać jesz cze przy go to wa nia do prze pro wadz ki agend re sor -
to wych z Lu bli na do War sza wy, do cze go osta tecz nie doj dzie w pierw szych dniach mar ca60.

Cho ciaż wy da rze nia wy ma ga ją ce szyb kiej re ak cji nie spo wo do wa ły za nie cha nia prac
teo re tycz no -or ga ni za cyj nych, jak o tym świad czą przy go to wa ne w tym cza sie in struk cje6 1,
to moż na przy pusz czać, że nie sprzy ja ły głęb szej re flek sji twór ców prze pi sów nad pra ca mi,
któ rych efekt miał być wi docz ny w nie co dal szej przy szło ści.

Pod tek stem in struk cji z 13 lu te go nad za pi sem „Dy rek tor DEPARTAMENTU
i [sic!] M.B.P.”, zna kiem uży wa nym, by wska zać, że na ory gi na le wy stę pu je od ręcz ny pod -

55 AIPN, 01225/173, Pi smo AC-R -2238 dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra M[icha ła] Drze wiec kie go do dy rek -
to rów de par ta men tów MBP przy po mi na ją ce za rzą dze nie z 9 IV 1953 r. (a więc nie to z 1945 r.), na ka zu ją ce
uzgad nia nie pro jek tów prze pi sów z in ny mi de par ta men ta mi, 28 XI 1953 r., k. 239.

56 AIPN, 01258/14, k. 102. Por. opi nię ano ni mo wych au to rów z Biu ra „C” za war tą w opra co wa niu „Ewi den cja
ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984”, War sza wa 1984, s. 10 (AIPN, 02079/1).

57 In struk cja o pro wa dze niu re je stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu z 27 III 1945 r., m.in. w: AIPN,
1572/1155, k. 1–3 (in ny eg zem plarz k. 12–16) oraz AIPN, 01225/30, k. 21–23. 

58 AIPN, 0990/2, t. 1, Roz ka zy nr 6–7, 10–11, 16–18, k. 18–28, 32–41, 48–61; por. do ku men ty
nr 87, 89, 92, 93 opu bli ko wa ne w: Rok pierw szy... na Rze szowsz czyź nie..., s. 316–324, 326–342, 352–364,
365–377. Z pro ble mem ra dzo no so bie m.in. prze dłu ża jąc czas pra cy; zob. np. Roz kaz nr 11 kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie, 23 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy... na Rze szowsz czyź nie..., s. 378–379.

59 T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Biel sku Pod la skim w la -
tach 1944–1949. Za rys mo no gra fii [w:] „Zwy czaj ny” re sort..., s. 113. Nie pod pi sa ny ra port, za pew ne WUBP
w Bia łym sto ku, z kwiet nia 1945 r. zob. Bia ło stoc czy zna w do ku men tach pod zie mia i władz 1944–1945, oprac.
J. Ku łak, War sza wa 1998, s. 199–203.

60 AIPN, 01225/34, Roz kaz spe cjal ny z 1 III 1945 r., k. 188. War to zwró cić uwa gę, że wśród wy mie nio -
nych w roz ka zie jed no stek nie fi gu ru je „De par ta ment I” (Rom kow ski 13 lu te go pod pi sy wał in struk cję ja ko
jego dy rek tor), za miast któ re go znaj du je się „Wy dział I”, co wska zu je, jak nie wiel ką wa gę przy wią zy wa no
wów czas do usta leń for mal nych. Rów nież w roz ka zach per so nal nych po wo łu ją cych gru py ope ra cyj ne jest
m.in. punkt zo bo wią zu ją cy kie row ni ka kontr wy wia du (a więc nie dy rek to ra De par ta men tu I) Rom kow skie go
do udzie le nia in struk cji; por. np. AIPN, 0990/2/1/CD, Roz kaz per so nal ny nr 10, 15 I 1945 r., k. 36. 

61 Oprócz oma wia nej in struk cji moż na przy po mnieć tak że in ne nor ma ty wy; zob. AIPN, 1572/31, Za rzą -
dze nie MBP nr 3 z 10 II 1945 r., k. 4; Roz kaz Mi ko ła ja Ore chwy z 15 II 1945 r. o or ga ni za cji struk tur bez pie -
czeń stwa [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 104–110; AIPN, 01225/30, In struk cja o pro wa dze niu
reje stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu z 27 III 1945 r., k. 21–23.
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pis „(–)” i stop niem „ppłk”, wid nie je na zwi sko Rom kow skie go62. Ozna cza to, że wziął on
od po wie dzial ność za treść do ku men tu, naj praw do po dob niej był rów nież je go twór cą. W grę
mo że tu wcho dzić tak że ra dziec ki do rad ca – fakt, że nie za cho wał się tekst w ję zy ku ro syj -
skim nie sta no wi roz strzy ga ją ce go do wo du. Z ko lei wie le ru sy cy zmów po ja wia ją cych się
w in struk cji nie jest ar gu men tem wska zu ją cym, że tekst zo stał tłu ma czo ny z ro syj skie go.
Licz nie wy stę pu ją cy w kie row nic twie re sor tu Ży dzi (za zwy czaj przed woj ną miesz ka ją cy
we wschod niej czę ści Rze czy po spo li tej), Bia ło ru si ni, wresz cie zru sy fi ko wa ni Po la cy (czę -
sto oby wa te le ra dziec cy po cho dze nia pol skie go od dziec ka za miesz ku ją cy w ZSRR) nie
mie li kon tak tu z in te li gen cją pol ską, sła bo wła da li ję zy kiem pol skim, a wy stę pu ją cych
w nim ter mi nów od no szą cych się do pra cy ope ra cyj nej nie zna li w ogó le63.

Na to miast ra czej na le ży od rzu cić ewen tu al ność, by au to rem był ktoś z pod wład nych
Rom kow skie go. Żad na z osób za trud nio nych wów czas fak tycz nie (roz kaz per so nal ny po -
cho dzi do pie ro z 17 lip ca 1945 r.64) na sta no wi skach kie row ni czych w De par ta men cie I nie
by ła w tym za kre sie kom pe tent na65. Sam dy rek tor miał za so bą tzw. Uni wer sy tet dla Mniej -
szo ści Na ro do wych Za cho du i Mię dzy na ro do wą Szko łę Le ni now ską, w któ rych z pew no -
ścią uczo no pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj nych. Po nad to od wio sny 1943 r. przez kil ka na -
ście mie się cy był sze fem wy wia du i kontr wy wia du Od dzia łu Spe cjal ne go66. Za au tor stwem
Rom kow skie go prze ma wia – choć to nie jest wy star cza ją cy do wód – brak pod tek stem dru -
gie go na zwi ska; na in struk cjach, m.in. o pra cy agen tu ral nej, opra co wy wa nych w kontr wy -

62 AIPN, 01254/747, k. 5v. Na tek ście w ma szy no pi sie je dy ną róż ni cę sta no wi pra wi dło wo wpi sa ny nu mer
De par ta men tu: „I”. AIPN, 01258/12, k. 9.

63 Por. Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie z 27 V 1945 r. ze zwro ta mi: „Oso bi ste spra wy agen -
tu ry zgod nie z in struk cją nie ufor mia się” – myśl au to ra nie jest ja sna dla od bior cy. Z kon tek stu wy ni ka, że
cho dzi o nie podej mo wa nie dzia łań zgod nych z in struk cją, ale moż na by to rów nież od czy ty wać: zgod nie z in -
struk cją spraw agen tu ry nie pro wa dzi się w spo sób sfor ma li zo wa ny. In ne wy stę pu ją ce tu okre śle nia, to „od -
dzia ły wer bo we”, „żur na ły sta nu agen tu ry”, „kon spe ra tyw ne kwa te ry”. Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP
w Lu bli nie, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 144. Po dob ny ję zyk – z po wta rza ją cy mi
się w cha rak te ry sty kach funk cjo na riu szy szan sa mi „ro stu” (czy li roz wo ju za wo do we go) – bę dzie utrzy my wał
się przez wie le lat. W WUBP w Bia łym sto ku zor ga ni zo wa no kur sy ję zy ka pol skie go. Twa rze bia ło stoc kiej
bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Bia łym sto ku.
In for ma tor per so nal ny, red. P. Ła piń ski, Bia ły stok 2007, s. 9. Moż na do dać, że nie za wsze przy no si ły one
efekt. Jesz cze w 1961 r. na czel nik miej sco we go Wy dzia łu „C” So nia Ro gow ska, od po wia da jąc na pi smo
z Biu ra „C” do ty czą ce kadr, pi sa ła o jed nej z pod wład nych Wie rze Su ro wiec m.in.: „Pra coz dol na

[podkr. – A.Z.] pod wzglę dem zdro wot nym. Po sia da per spek ty wy ro stu [podkr. – A.Z.]”. AIPN, 0529/3,
Pismo P -01058/61, 17 XI 1961 r., k. 5.

64 AIPN, 0990/2, t. 2, Roz kaz per so nal ny nr 162, 17 VII 1945 r., k. 108. No mi na cje na sta no wi ska kie row -
ni ków wy dzia łów w De par ta men cie I z da tą wstecz ną (od 1 I 1945 r.).

65 W De par ta men cie I za trud nie ni by li na sta no wi skach kie row ni ków wy dzia łów (for mal nie w lu tym jesz -
cze sek cji): Jan Gór ski (Gu ens berg) (ak ta oso bo we AIPN, 0193/499), Ka zi mierz Szcze pa nik, Ju lia Bry sti gier
(AIPN, 0154/49), Alek san der Wol ski -Dy sz ko (AIPN, 0193/1180), Sta ni sław Cie ślak, Je rzy Sie dlec ki (AIPN,
0193/7011), Jan Szew czyk (AIPN, 0193/6103; AIPN, 1982/60), Wło dzi mierz Zwier cha now ski (AIPN,
0193/2548), Jó zef Ró żań ski (Gold berg) (AIPN, 0193/7094), na niż szych: Jan Chud nic ki (AIPN, 0193/361),
Hen ryk Bar las (AIPN, 0193/1353), Ro man Wy soc ki (Al te in, Al tajn) (AIPN, 01737/33), Sta ni sław Kla ro (Kla -
row) (AIPN, 0193/6967, t. 1). Z ca łej tej gru py je dy nie Ró żań ski miał za so bą pra cę w NKWD, w la tach
1939–1941 w od dzia le po li tycz nym dla jeń ców -Po la ków. W ży cio ry sie z 7 IX 1944 r. pi sał też: „Po roz po czę -
ciu dzia łań wo jen nych w 1941 r. wy je cha łem wraz z NKWD ze Lwo wa do Sta ro biel ska (obóz jeń ców) […]”.
AIPN, 0193/7094, k. 4 (roz dział 1). Ró żań ski zaj mo wał się jed nak spra wa mi śled czy mi i na le ży wąt pić,
by jemu po wie rzo no two rze nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej. Wol ski -Dy sz ko pra co wał w Od dzia le VI (bez -
pie czeń stwa) szta bu Gwar dii Lu do wej, ale do Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go tra fił do pie ro w lu -
tym 1945 r.

66 Księ ga bez pra wia…, s. 57.
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wia dzie w la tach 1946–1947 oprócz na zwisk dy rek to ra i za twier dza ją ce go bę dą fi gu ro wać
ini cja ły au to ra67. Na wia sem mó wiąc, ten ostat ni, Mie czy sław Ry char ski, któ ry do MBP
przej dzie z In for ma cji Woj sko wej do pie ro je sie nią 1945 r.68, pi sał zu peł nie in nym, kla row -
nym sty lem, więc nie mógł być au to rem in struk cji tym cza so wej.

Mó wiąc o sa mym Rom kow skim, war to pa mię tać, że był on sza rą emi nen cją w re sor cie
od po cząt ku je go ist nie nia69. Wska zu ją na to za rów no ty po we frag men ty pierw szych roz ka -
zów o przyj mo wa niu no wych funk cjo na riu szy („do dys po zy cji kpt. Rom kow skie go”)70,
pod pi sy na wy cho dzą cej ko re spon den cji, jak też licz ba ad no ta cji w dzien ni kach pocz ty
przy cho dzą cej do re sor tu, kie ru ją cych pi sma wła śnie do nie go71.

In struk cję – przy naj mniej teo re tycz nie – kie ro wa no do pra cow ni ków ope ra cyj nych. War -
to więc przyj rzeć się tej gru pie – przede wszyst kim jej po zio mo wi in te lek tu al ne mu, zna jo -
mo ści pra cy urzęd ni czej, wie dzy o pro wa dze niu pra cy ope ra cyj nej, ale tak że ich po sta wie
mo ral nej.

Pierw sza in for ma cja zbior cza o ka drach w re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go przed -
sta wia stan za trud nie nia na 1 sierp nia 1945 r. Wy ni ka z niej, że na 18 641 pra cow ni -
ków, 14 587 – czy li oko ło 78 proc. – mia ło wy kształ ce nie pod sta wo we lub nie peł ne pod sta -
wo we. Sy tu acja na te re nach „Pol ski lu bel skiej” by ła zbli żo na: pro cent osób o ta kim
wy kształ ce niu wy no sił w przy bli że niu dla WUBP w Bia łym sto ku – 83, w Lu bli nie – 77,
w Rze szo wie – 81. Wie le mó wią ce jest rów nież wy li cze nie, ja ki pro cent zbio ro wo ści le gi -
ty mu ją cych się wy kształ ce niem pod sta wo wym i nie peł nym pod sta wo wym, sta no wi ta ostat -
nia gru pa. W ska li kra ju jest to oko ło 40, na to miast dla Bia łe go sto ku – 54, a dla Lu bli na
i Rze szo wa – 5072. Nie da to wa ne ze sta wie nie wy od ręb nia rów nież wy kształ ce nie kie row ni -
ków – bez wska za nia ich szcze bla: na 499 pod sta wo we go nie mia ło 12 – 2,5 proc., pod sta -
wo wym le gi ty mo wa ło się 202 – 40,5 proc. In for ma cja do ty czy okre su sprzed 25 paź dzier -
ni ka 1945 r. (da ne z te go dnia sza cu ją ich licz bę na 1789)73. Ni ski po ziom wy kształ ce nia

67 AIPN, 01254/832/CD, np. k. 9, 14, 88, 100.
68 AIPN, 0193/938, k. 1 (roz dział III).
69 Za fak tycz ne go sze fa („ko or dy na to ra”) uwa ża go Ste fan An to sie wicz, dłu go let ni dy rek tor De par ta men -

tu I MBP. L. Paw li ko wicz, Kontr wy wiad Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach 1948–54 we dług
re la cji płka Ste fa na An to sie wi cza, „Rze szow skie Ze szy ty Na uko we. «Pra wo – Eko no mia»” 1995, t. 17, s. 149;
por. A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły, War sza wa 2009. Au tor oce nia, że Rom kow ski to pra wa rę ka,
„a nie któ rzy uwa ża ją, że na wet gło wa” Rad kie wi cza (s. 41); w ma ju 1945 r. to „for mal nie dy rek tor I De par -
ta men tu MBP, a fak tycz nie głów na po stać w bez pie ce” (s. 87). For mal nie wyż sze sta no wi sko zaj mo wał Mie -
czy sław Miet kow ski (Moj żesz Bo brow nic ki), od 16 X 1944 r. za stęp ca kie row ni ka re sor tu, któ ry jed nak zaj -
mo wał się za opa trze niem itp. Jed nak to Rom kow ski był trak to wa ny przez pod wład nych w 1944 r. ja ko
fak tycz ny za stęp ca Rad kie wi cza do spraw ope ra cyj no -śled czych; zob. T. Du da, Ta ki był po czą tek – w To ma -
szo wie Lu bel skim i w Wo je wódz kim Urzę dzie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie (sier pień–paź dzier -
nik 1944), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 6, s. 27, 36 (ko rzy stam z eg zem -
pla rza za cho wa ne go pod sygn. AIPN, 0447/123). For mal nym po twier dze niem po zy cji Rom kow skie go bę dzie
Roz kaz per so nal ny nr 10 z 15 I 1946 r.: Rad kie wicz mia no wał go „swo im po moc ni kiem w za kre sie pra cy ope -
ra cyj nej” i po le cał „ob jąć ko or dy na cję i prak tycz ne kie row nic two pra cą de par ta men tów I, II, IV, V, VI oraz
sa mo dziel nych wy dzia łów II, IIIA i IVA”. AIPN, 0990/3, Roz kaz per so nal ny nr 10 z 15 I 1946 r., k. 24.

70 Zob. m.in. AIPN, 0990/1, t. 1, Roz kaz nr 6 z sierp nia 1944 r., k. 7; ibi dem, Roz kaz nr 10 z wrze śnia
1944 r., k. 10.

71 AIPN, 1572/715, Dzien nik po daw czy.
72 Wy li cze nia wła sne na pod sta wie ze sta wie nia sta ty stycz ne go spo rzą dzo ne go w Wy dzia le Per so nal nym.

AIPN, 1572/2513.
73AIPN, 0649/9, t. 2, Imien ny wy kaz sta ty stycz ny ru chu per so nal ne go w MBP na dzień 1 XI 1945 r. i ta -

kiż wy kaz osób na sta no wi skach kie row ni czych; opra co wa ne przez re fe ren ta ewi den cji (pio nu kadr), pod pis
nie czy tel ny; (ma te ria ły w ko per cie ozna czo nej ja ko k. 571). Por. ze sta wie nia p.o. kie row ni ka Sek cji Ewi den cji
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ka dry po twier dza ją za rów no ów cze sne wy po wie dzi pra cow ni ków74, jak i ba da nia S. Po le -
sza ka dla ka dry kie row ni czej PUBP wo je wódz twa lu bel skie go oraz T. Da ni lec kie go
i M. Zwol skie go dla sze re go wych pra cow ni ków PUBP w Biel sku Pod la skim75. Ogól nie
bio rąc, oko ło 80 proc. pra cow ni ków mia ło naj wy żej wy kształ ce nie pod sta wo we. Praw do -
po dob nie w gro nie tym znacz ną gru pę sta no wi li war tow ni cy, woź ni ce, czy sprzą tacz ki, ale
z dru giej stro ny trze ba uwzględ nić fakt, że sto sun ko wo wyż szym wy kształ ce niem od funk -
cjo na riu szy ope ra cyj nych le gi ty mo wa li się pra cow ni cy peł nią cy funk cje po moc ni cze – bu -
chal te rzy, se kre tar ki, ma szy nist ki76.

Zde cy do wa na więk szość funk cjo na riu szy, któ rzy pod ję li pra cę na sta no wi skach ope ra -
cyj nych, z ra cji bra ku wy kształ ce nia czę sto wręcz nie po tra fi ła wy ra żać swo jej my śli na piś -
mie77. Na le ży przy pusz czać, że brak na wy ku czy ta nia w ogó le, a tek stów urzę do wych
w szcze gól no ści, spra wiał, iż bar dziej od pi sa ne go prze ma wia ło do nich sło wo mó wio ne.
Nie by li przede wszyst kim przy zwy cza je ni do ko ja rze nia za pi sów po roz rzu ca nych po róż -
nych miej scach (roz dzia łach) tek stu, a do ty czą cych jed ne go za gad nie nia. Dla te go też moż -
na do mnie my wać, że in struk cja by ła kie ro wa na tyl ko do czę ści z nich, do ka dry kie row ni -
czej śred nie go i niż sze go szcze bla, któ ra po win na ust nie prze ka zać pod wład nym za war te

w Wy dzia le Per so nal nym na 25 X 1945 r. Ibi dem, k. 616; por. też K. Ro kic ki, Apa ra tu ob raz wła sny. Ana li za
wy kre sów po rów naw czych do ty czą cych ka dry apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go w la tach 1944–1955 [w:]
„Zwy czaj ny” re sort..., s. 19. Z punk tu wi dze nia ni niej szych roz wa żań nie wy da je się istot ne wcho dze nie
w szcze gó ły w ce lu np. zba da nia, czy ist nia ło zja wi sko „za wy ża nia” wy kształ ce nia.

74 Pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP wo je wódz twa lu bel skie go w sierp niu 1945 r. na ni skie wy kształ -
ce nie pod wład nych (5–6 klas) na rze kał kie row nik PUBP w Za mo ściu Mi ko łaj La chow ski. Rok pierw szy...
na Lu belsz czyź nie..., s. 367. Szko ły pod sta wo wej nie ukoń czy li kie row ni cy PUBP w: Bia łej Pod la skiej – Fe -
liks Ol ko (ibi dem, s. 308), Bił go ra ju – Mi ko łaj Krut (ibi dem, s. 241), Ra dzy niu Pod la skim – Fran ci szek Fi li -
piuk (ibi dem, s. 62), Za mo ściu – Ko wal ski Jó zef (ibi dem, s. 60), w Cheł mie – Alek sy Fi lip czuk (Apa rat bez -
pie czeń stwa w wo je wódz twie gdań skim w la tach 1945–1990. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych. In for ma tor,
wstęp i oprac. M. Wę gliń ski, Gdańsk 2010, s. 287), Ja śle – Jó zef Ku char ski (Rok pierw szy… na Rze szow -
szczyź nie..., s. 116). Nie le piej by ło na szcze blu wo je wódz kim – w trak cie od pra wy kie row ni ków WUBP szef
z Bia łe go sto ku Piąt kow ski uskar żał się na wie lu anal fa be tów (to chy ba jed nak lin gua po eti ca) w swo im urzę -
dzie. Je go zda niem tyl ko dwóch pod wład nych do brze pra co wa ło ope ra cyj nie. Apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, cz. I: La ta 1945–1947, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1994,
s. 26.

75 Spo śród 45 za trud nio nych na sta no wi skach kie row ni ków PUBP i ich za stęp ców 9 le gi ty mo wa ło się wy -
kształ ce niem nie peł nym pod sta wo wym, 20 – pod sta wo wym. S. Po le szak, Na ro dzi ny bez pie ki. Po wsta nie po -
wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Lu belsz czyź nie od sierp nia 1944 do czerw ca 1945 ro ku
[w:] „Zwy czaj ny” re sort..., s. 82. W PUBP w Biel sku Pod la skim 60 proc. pra cow ni ków mia ło wy kształ ce nie
nie peł ne pod sta wo we, 20 proc. – pod sta wo we. T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, op. cit., s. 110–111. Nie peł ne pod -
sta wo we wy kształ ce nie mia ło wie lu funk cjo na riu szy w Łań cu cie i Prze my ślu. D. Iwa necz ko, Urząd Bez pie -
czeń stwa w Prze my ślu 1944–1956, Rze szów 2004, s. 33–40; P. Chmie lo wiec, Urząd Bez pie czeń stwa w Łań -
cu cie 1944–1956, Rze szów 2006, s. 22–28.

76 Por. bio gra my pra cow ni ków w opra co wa niach uj mu ją cych wy kształ ce nie, np. K. Sy cho wicz, Urząd
Bez pie czeń stwa w Łom ży – po wsta nie i dzia łal ność (1944–1956), Bia ły stok 2009, s. 260, 267, 310, 331–332,
407, 426 – pra cow ni cy nie ope ra cyj ni z wy kształ ce niem po nad pod sta wo wym; s. 302, 307–308, 311, 316,
331 – pra cow ni cy ope ra cyj ni bez wy kształ ce nia pod sta wo we go; J. Paw ło wicz, op. cit., s. 204, 251, 300,
358–359, 362 – pra cow ni cy nie ope ra cyj ni z wy kształ ce niem po nad pod sta wo wym; s. 166, 178 itd. – pra cow -
ni cy ope ra cyj ni bez wy kształ ce nia pod sta wo we go. Por. też Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 109
(przyp. 25), s. 115 (przyp. 60), s. 121 (przyp. 94).

77 Kie row nik PUBP w Cheł mie Fe liks Ol ko, szewc z czte re ma kla sa mi szko ły pod sta wo wej, po kon tro li
pi sał do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie: „Lu dzie u nas ma te riał su ro wy, mo gą pójść na każ dą ope ra cję, ale opi -
sać nie umie ją […]”. Ra port kie row ni ka PUBP w Cheł mie do WUBP w Lu bli nie, 7 VII 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 307.
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w niej tre ści78. Jed nak znacz na część prze ło żo nych wy ka zy wa ła te sa me bra ki co pod wład -
ni: nie mie li żad ne go do świad cze nia urzęd ni cze go, nie sty ka li się z ter mi na mi sto so wa ny -
mi w ję zy ku urzę do wym. Świa do mość ta kie go sta nu rze czy jest bar dzo istot na przy ana li -
zie in struk cji: współ cze sny hi sto ryk, wpra wio ny w lek tu rze ak tów nor ma tyw nych, by wa
skłon ny do „prze in ter pre to wa nia” jej tre ści, za uwa ża związ ki, któ rych od bior ca tek stu nie
był w sta nie do strzec.

Wra ca jąc do cha rak te ry sty ki od bior ców i ewen tu al ne go wpły wu po zio mu te go krę gu
na spo sób pi sa nia do ku men tu, trze ba do dać, że au tor miał świa do mość, iż nie mu si oba wiać
się wy chwy ce nia przez pod wład nych bra ków in struk cji czy wy stę pu ją cych w niej sprzecz -
no ści79. To rzecz ja sna nie sprzy ja ło po głę bie niu re flek sji nad tek stem w trak cie je go two -
rze nia. Oczy wi ście nie do sta tecz ne wy kształ ce nie nie mu si iść w pa rze z ni ską in te li gen cją,
ale mo że – i w wie lu wy pad kach tak by ło. Nie któ rzy funk cjo na riu sze wy ka zy wa li trud ny
do po ję cia brak zdro we go roz sąd ku8 0. „Część lu dzi jest ab so lut nie nie zdol na do pra cy ope -
ra tyw nej lub śled czej, gdzie mu si się jed nak mieć pe wien sto pień in te li gen cji, spry tu i wy -
kształ ce nia” – pi sał do WUBP w Lu bli nie kie row nik PUBP w Bia łej Pod la skiej Cze sław
Cy gler81. Tak więc w nie za mknię tej szu fla dzie biur ka sto ją ce go w po ko ju, w któ rym by li
trzy ma ni – i nie kie dy po zo sta wia ni bez do zo ru! – aresz tan ci, prze cho wy wa no zo bo wią za -
nia do współ pra cy agen tów8 2. Je den z kie row ni ków PUBP roz dzie lał za da nia mię dzy pod -
wład nych oraz in stru ował ich w obec no ści nie za trud nio ne go tu zna jo me go, któ ry od wie dził
go w urzę dzie83. O te go ro dza ju za cho wa niach, po ja wia ją cych się jesz cze pa rę lat póź niej,

78 W sierp niu 1945 r., pod czas od pra wy w WUBP w Lu bli nie, kie row nik PUBP w Za mo ściu Mi ko łaj La -
chow ski mó wił: „Sa me in struk cje to za ma ło, trze ba ży we go sło wa”. Pro to kół na ra dy mi ni stra bez pie czeń stwa
pu blicz ne go z kie row nic twem WUBP w Lu bli nie, 20 VIII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie...,
s. 392. O ta kich for mach pra cy świad czy też roz kaz nr 4 z 6 I 1945 r., w któ rym kie row nik WUBP w Rze szo -
wie na ka zy wał m.in. wspól ne czy ta nie waż niej szych ar ty ku łów pra so wych. Roz kaz nr 4 o pra cy po li tycz no -
-wy cho waw czej w apa ra cie bez pie czeń stwa, 6 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 307.

79 Nie tyl ko ze wzglę dów in te lek tu al nych. Funk cjo na riu szy ce cho wał czę sto wręcz bał wo chwal czy sto su -
nek do prze ło żo nych. Pod czas od pra wy dla kie row ni ków WUBP 30 XI i 1 XII 1945 r. Rad kie wicz wspo mniał,
że je den z na czel ni ków wię zie nia ka zał na zwać uli cę pro wa dzą cą do te go obiek tu imie niem płk. Du dy (ży ją -
ce go dy rek to ra De par ta men tu Wię zien nic twa). Apa rat bez pie czeń stwa..., cz. I: La ta 1945–1947, s. 40.

80 Trze ba pa mię tać, że wie lu kie row ni ków PUBP by ło ludź mi bar dzo mło dy mi, wie lu z nich, obej mu jąc
sta no wi sko, mia ło 25 lat lub mniej; por. Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie...: Mie czy sław Dzie niow ski,
ur. w 1926 r. – Lu ba czów (s. 74), Hen ryk Mor (Za mor ski), ur. w 1924 r. – Kol bu szo wa (s. 53), Ta de usz Ochoc -
ki, ur. w 1923 r. – Ja ro sław (s. 68), Ta de usz Sie radz ki, ur. w 1922 r. – Sa nok (s. 588); z 1919 r. by li sze fo wie w:
Le sku – Jan Świę cic ki (s. 49), Prze wor sku – Wła dy sław Łęż ny (s. 51), Prze my ślu – An to ni Za rem ba (s. 50),
Sa no ku – Le on Ozgo wicz (s. 57).

81 Spra woz da nie z sy tu acji po li tycz nej po wia tu Bia ła Pod la ska, sier pień 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu -
belsz czyź nie..., s. 313. Spo sób my śle nia – czy ra czej bez myśl no ści – funk cjo na riu szy wręcz za ska ku je. Je den
z nich wspo mi na, że do stał za da nie zdo by cia in for ma cji o oso bach, któ rych da ne per so nal ne i ad re sy otrzy mał
w PUBP. Był bar dzo zdzi wio ny, że star szy ko le ga nie uda je się do tych że osób, lecz zbie ra in for ma cje od są -
sia dów. T. Grzy bow ski, Z dzia łal no ści or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Cie cha no wie i Ostro łę ce
(1945–1952), „Ma te ria ły Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, z. 5, s. 60. Istot ne błę dy, świad -
czą ce o bra ku umie jęt no ści ko ja rze nia fak tów, po peł nia no i póź niej, np. w 1946 r. funk cjo na riusz, któ ry spo -
ty kał się z in for ma to rem w je go miesz ka niu, na stęp nie brał udział w aresz to wa niu je go są sia da. J. Wo ło szyn,
UB wo bec śro do wisk i or ga ni za cji kon spi ra cyj nych mło dzie ży na Lu belsz czyź nie (1944–1956), War sza -
wa 2007, s. 173–174.

82 Spra woz da nie ofi ce ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li w PUBP w Cheł mie, 8 II 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 290. Po zo sta wia nie do ku men tów w nie za bez pie czo nych po miesz cze niach mia ło
miej sce i póź niej; por. AIPN, 01225/46, Roz kaz nr 110 MBP, 6 XI 1945 r., k. 84.

83 Ra port in spek to ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li PUBP w Kra snym sta wie, 30 XI 1944 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 261.
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a pro wa dzą cych nie kie dy do śmier ci in for ma to rów, wie dział oczy wi ście au tor in struk cji84,
co za pew ne spo wo do wa ło wpro wa dze nie do jej tek stu wska zó wek do ty czą cych spraw zu -
peł nie oczy wi stych.

Mó wiąc o lu dziach, do któ rych mia ły tra fić in for ma cje o pro wa dze niu pra cy agen tu ral -
nej, trze ba jesz cze wspo mnieć o ich po sta wie mo ral nej, czy też – pre cy zu jąc – cał ko wi cie
amo ral nej. Po mi ja jąc wtycz ki pod zie mia oraz na iw nych (czę sto biu ra list ki), sto sun ko wo
szyb ko ucie ka ją cych z re sor tu, moż na wy róż nić dwie gru py: mar gi nes spo łecz ny wie trzą cy
moż li wość zro bie nia szyb kiej ka rie ry, nie rzad ko o men tal no ści ma fij nej, oraz ide owych ko -
mu ni stów85. Na le ży jed nak pa mię tać, że by ła to ide owość nie na wi ści, nie co fa ją ca się
przed uży ciem żad nych środ ków w dro dze do ce lu86. W 1944 i 1945 r. prze ja wy ta kiej po -
sta wy uwi dacz nia ją się w sto sun ku do pro ble mu tor tu ro wa nia prze słu chi wa nych. Cha rak te -
ry stycz ny jest tu dia log mię dzy Rad kie wi czem a sze fem PUBP w Za mo ściu pod czas od pra -
wy w WUBP w Lu bli nie. Na py ta nie mi ni stra o me to dy uży wa ne pod czas śledztw,
La chow ski od po wie dział: „Od dwu mie się cy za prze sta no bi cia aresz to wa nych, w związ ku
z na de sła nym roz po rzą dze niem z mi ni ster stwa”87. Do bit nie uwi docz ni ła się tu po sta wa
funk cjo na riu sza: sko ro mi ni ster nie chce, że by bić, to się nie bi je, ale jak ze chce, cze mu nie.
Kie row nik PUBP w Cheł mie mo że dla te go, że nie zwra cał się do mi ni stra, ale do kie row ni -
ka WUBP, nie był tak po kor ny. W ra por cie, w któ rym mu siał usto sun ko wać się do za rzu tów
ko mi sji z wo je wódz twa, ostro skry ty ko wał po sta wę kon tro lu ją cych i stwier dził, że ak tyw -
nych zbrod nia rzy, na któ rych są 100 proc. do wo dy, a nie chcie li się przy znać, bi to za je go
ze zwo le niem88.

84 W 1944 r. pod zie mie zli kwi do wa ło 5 in for ma to rów PUBP w Lu bar to wie. Pro to kół od pra wy kie row ni -
ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 336. Do rad cy
ra dziec cy też uczest ni czy li w od pra wach. O li kwi da cji agen tów przez pod zie mie w po wie cie za moj skim zob.
K. Czu ba ra, Bez pie ka: Urząd Bez pie czeń stwa na Za mojsz czyź nie, Za mość 2003, s. 96.

85 Z. Na wroc ki, op. cit., s. 48. „Przez gę ste si to róż ne go ro dza ju se lek cji prze cho dzi li pół a nal fa be ci, wiej -
scy wy rob ni cy, bez ro bot ni […], do któ rych tra fia ły nie wy szu ka ne ar gu men ty ko mu ni stycz nej pro pa gan dy,
umoż li wia jąc nie osią gal ny w nor mal nych wa run kach awans spo łecz ny, czy wresz cie kry mi na li ści oraz kon fi -
den ci nie miec cy”. J. Paw ło wicz, op. cit., s. 8: Do apa ra tu zgła sza li się człon ko wie AL i PPR, ale trzon roz ra -
sta ją cych się struk tur sta no wi li „przed sta wi cie le wiej skie go i miej skie go lum pen pro le ta ria tu. Bez wy kształ ce -
nia, bez ja kie go kol wiek ma jąt ku, sta no wią cy mar gi nes pol skie go spo łe czeń stwa, w no wo po wsta ją cym ustro ju
do strze gli szan sę dla sie bie”. Ten że au tor po da je przy kła dy ak cji w spo sób jaw ny, wręcz de mon stra cyj ny, po -
za praw nych (roz bi cie zjaz du PSL) i dzia łań ma fij nych, m.in. li kwi da cji funk cjo na riu sza, któ ry zbyt du żo do -
wie dział się o prze stęp czej dzia łal no ści ko le gów. Ibi dem, s. 48, 59–60. Piotr Ła piń ski oce nia, że „ge ne ral nie
rzecz bio rąc, do apa ra tu bez pie czeń stwa gar nę li się wów czas wszy scy znaj du ją cy się na mar gi ne sie przed wo -
jen nej rze czy wi sto ści”. Z bra ku chęt nych przyj mo wa no każ de go bez ob cią żeń ty pu związ ki z przed wo jen ną
po li cją. P. Ła piń ski, op. cit., s. 9–10. Po dob ne opi nie o ro do wo dzie spo łecz nym, ni skim po zio mie in te lek tu al -
nym i mo ral nym funk cjo na riu szy por. też D. Iwa necz ko, op. cit., s. 33–40; P. Chmie lo wiec, op. cit., s. 22–28.
Na te mat prze stępstw kry mi nal nych, naj czę ściej kra dzie ży pod czas re wi zji zob. Za rzą dze nie kie row ni ka
WUBP w Rze szo wie o pro ce du rze oraz do ku men to wa niu za trzy my wa nia i aresz to wa nia po dej rza -
nych, 25 X 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 141.

86 Do brze cha rak te ry zu je ją frag ment wy stą pie nia Rad kie wi cza pod czas od pra wy sze fów
WUBP 28 IV 1947 r. Mi ni ster, kry ty ku jąc ten den cje roz ra chun ków wy stę pu ją ce na do le, po wie dział: „Wy so -
ko ce ni my uczu cia nie na wi ści, ale my, skła do wa część apa ra tu pań stwo we go, pro wa dzi my po li ty kę – i nam
nie wol no kie ro wać się uczu cia mi”. Pro to kół od pra wy sze fów WUBP, 28 IV 1947 r. [w:] Apa rat bez pie czeń -
stwa…, cz. I: La ta 1945–1947, s. 115. 

87 Pro to kół trze ciej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sier pień 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 370. Oczy wi ście ta wy po wiedź nie sta no wi do wo du, że bi cia fak tycz nie za prze -
sta no.

88 Ra port kie row ni ka PUBP w Cheł mie do WUBP w Lu bli nie, 7 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
sz czyź nie..., s. 306.
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Część II

In struk cja (uwa gi ogól ne)

Jak już wspo mnia no, przed sta wie nie wy ni ków ana li zy in struk cji spra wia pro ble my kon -
struk cyj ne. Ze wzglę du na cha otycz ność tek stu, brak pre cy zji au to ra, spe cy ficz ny ję zyk,
ścis łe trzy ma nie się kry te rium te ma tycz ne go (wer bu nek, współ pra ca itd.) prze ła do wa ło by
opis dy gre sja mi – przy każ dym z te ma tów pod sta wo wych na le ża ło by wska zy wać, co Rom -
kow ski ro zu mie pod okre ślo nym po ję ciem. Z ko lei upo rząd ko wa nie nar ra cji stwo rzy ło by
nie praw dzi wy ob raz in struk cji, pro wa dząc do po ka za nia, jak mo gła by we dług niej wy glą -
dać pra ca ope ra cyj na, gdy by tekst in ter pre to wa li fa chow cy, pra wi dło wo – nie kie dy le piej
niż au tor – od czy tu ją cy je go treść.

Kon se kwent ne za sto so wa nie wa rian tu przyj mu ją ce go ja ko kry te rium ty py błę dów wy -
stę pu ją ce w do ku men cie (sprzecz no ści we wnętrz ne, po mi nię cie nie któ rych za gad nień, pry -
mi ty wizm ję zy ko wy itp.) za gu bi ło by te ma ty kę, ja kiej do ku ment jest po świę co ny. Zde cy do -
wa no się więc na roz wią za nie po śred nie: po wstęp nej cha rak te ry sty ce nie któ rych cech
for mal nych in struk cji – zwłasz cza szcze gól nie istot nej dla pra wi dło wej in ter pre ta cji nie -
umie jęt no ści (lub nie chę ci) pre cy zyj ne go wy ra ża nia my śli przez Rom kow skie go – zre fe ro -
wa no spo sób przed sta wie nia za gad nień te ma tycz nych. Wsku tek te go nie uda ło się jed nak
unik nąć pew nych po wtó rzeń. 

In struk cja (tym cza so wa) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -in for ma cyj nej sie -
ci skła da się z czter na stu krót kich roz dzia łów oraz trzech za łącz ni ków. Roz dzia ły I–IV po -
świę co ne są pro ble mo wi wer bo wa nia osób taj nie współ pra cu ją cych z urzę dem bez pie czeń -
stwa89, V–X i XII – oma wia ją nie któ re aspek ty pro wa dze nia agen tu ry, po zo sta łe oraz
za łącz ni ki trak tu ją o do ku men ta cji współ pra cy; nie któ re wzmian ki o tym ostat nim pro ble -
mie roz rzu co ne są w roz dzia łach I, X, XII.

Nie uda ło się od na leźć do ku men tu, roz ka zu lub pi sma okól ne go, czy też – po zba wio ne -
go tej na zwy, lecz peł nią ce go de fac to je go ro lę – pi sma ko goś z kie row nic twa roz sy ła ją ce -
go in struk cję w te ren90. Moż li we, że ta kie go pi sma nie wy two rzo no91. W sa mym do ku men -
cie rów nież nie zna lazł się pas sus w ro dza ju „prze sy łam in struk cję […], któ rą na le ży ści śle
sto so wać”, wy stę pu ją cy w pierw szym aka pi cie po dob ne go do ku men tu pod pi sa ne go przez
Rom kow skie go mie siąc póź niej92. W związ ku z tym nie moż na z ca łą pew no ścią stwier dzić,

89 Naj lep sze by ło by okre śle nie „taj ny współ pra cow nik”. Po nie waż jed nak In struk cja 03 z 2 VII 1960 r. od -
no si je do kon kret nej ka te go rii osób współ pra cu ją cych z SB (T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 97), uży wam dłuż sze -
go okre śle nia: „oso ba taj nie współ pra cu ją ca z urzę dem bez pie czeń stwa”.

90 Tak np. by ło w wy pad ku in struk cji z 30 XI 1944 r. o try bie po stę po wa nia przy pro wa dze niu do cho dzeń
przez wła dze bez pie czeń stwa wpro wa dzo nej w ży cie roz ka zem nr 5 z 30 li sto pa da kie row ni ka RBP. AIPN
Ka, 103/120/CD. 

91 Wska zu je na to „Sko ro widz prze pi sów” z lat 1944–1954, w któ rym wy mie nia się prze pi sy, okre śla jąc
je ja ko „roz kaz”, „za rzą dze nie”, „roz kaz wraz z in struk cją” lub tyl ko „in struk cja”; te go ostat nie go sfor mu ło -
wa nia uży to w od nie sie niu do oma wia ne go do ku men tu. AIPN, 01225/879, pas sim (o in struk cji tym cza so wej,
k. 4, poz. 1). Brak pi sma na ka zu ją ce go sto so wa nie in struk cji nie był wów czas wy jąt kiem, np. opra co wa na
przez kie row ni ka Wy dzia łu Fi nan so we go Ja na Ki sie lo wa, za twier dzo na 27 VII 1945 r. przez wi ce mi ni stra
Miet kow skie go In struk cja w spra wach ra chun ko wo -ka so wych dla urzę dów i władz pod le głych.
AIPN, 01225/30, k. 128–131v.

92 AIPN, 01225/30, In struk cja o pro wa dze niu re je stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu z 27 III 1945 r.,
k. 21–23; in ne eg zem pla rze zob. AIPN, 1572/1155, k. 1–3, 12–16. Po dob nie w sa mym tek ście in struk cji (w jej
wstę pie) na czel ne go pro ku ra to ra WP Ja na Ma sta le rza i kie row ni ka RBP Sta ni sła wa Rad kie wi cza z li sto pa -
da 1944 r. o upraw nie niach funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa przy do ko ny wa niu aresz tów zna la zło się okre śle -
nie: „za rzą dza my”. AIPN, 01225/20, k. 1–3; do ku ment opu bli ko wa ny w: Księ ga bez pra wia…, s. 54–57; por.
też nor ma ty wy z te re nu, np. roz kaz nr 1 z 22 IX 1944 r. p.o. kie row ni ka WUBP w Rze szo wie Sta ni sła wa Imioł ka
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czy wszyst kie ele men ty po stę po wa nia za war te w oma wia nym do ku men cie to po le ce nia
do wy ko ny wa nia, czy też nie któ re z nich na le ży trak to wać tyl ko ja ko wska zów ki dzia ła nia.
Za przy pusz cze niem pierw szym prze ma wia za rów no okre śle nie „in struk cja”, za twier dze nie
przez mi ni stra, zwy cza je pa nu ją ce w re sor cie, jak i fakt, że w tym cza sie bez prze pi su wpro -
wa dza ją ce go w ży cie prze sy ła no wie le ak tów nor ma tyw nych93. Z dru giej stro ny trze ba
wska zać, że nie któ re sfor mu ło wa nia do ku men tu te mu prze czą. We frag men cie po świę co -
nym miesz ka niom kon spi ra cyj nym czy ta my m.in.: „Moż na [podkr. – A.Z.] w ta kim miesz -
ka niu ulo ko wać ja kąś star szą ko bie tę, któ ra ma ma ło krew nych w tym mie ście, za mel do wać
na le ża ło by [podkr. – A.Z.] ją tak […]” itd. (s. 26). Tak więc ma my tu do czy nie nia – przy -
naj mniej od stro ny for mal nej – ze wska zów ka mi, a nie po le ce nia mi. Nie wie my rów nież,
czy ro ze sła niu in struk cji to wa rzy szył, jak to by wa ło przy nie któ rych in nych do ku men tach94,
roz kaz po le ca ją cy omó wie nie jej z pod wład ny mi.

Roz wa ża jąc ten pro blem, trze ba brać pod uwa gę od mien ność te ma ty ki oma wia ne go do -
ku men tu od przed mio tów, o ja kich trak tu ją in ne in struk cje. Moż na na ka zać wy peł nia nie
kon kret ne go for mu la rza (ewi den cyj ne go, fi nan so we go) w okre ślo nej fa zie ja kiejś czyn no -
ści, na to miast pra ca ope ra cyj na ta kie mu sfor ma li zo wa niu nie pod le ga. Stąd wy stę po wa nie
po le ceń („da je do za twier dze nia kie row ni ko wi plan ści śle taj ne go za trzy ma nia”) mo że,
a na wet po win no, prze pla tać się ze wska zów ka mi na tu ry ogól nej („po da ru nek da je się agen -
to wi z oka zji je go imie nin, uro dzin czy też ja kie goś świę ta”).

Brak pi sma roz sy ła ją ce go in struk cję po zba wia nas wie dzy, czy prze ka zy wa no ją do „ści -
słe go sto so wa nia”, na ka zy wa no prze ro bić z funk cjo na riu sza mi ope ra cyj ny mi, czy żad ne go
z tych po le ceń nie by ło.

W ty tu le oma wia ne go tek stu zwra ca uwa gę kil ka ele men tów, z któ rych dwa zo sta ną
omó wio ne po ni żej, do po zo sta łych trze ba bę dzie po wró cić przy ana li zie po jęć wy stę pu ją -
cych w do ku men cie. Waż niej szy z nich to okre śle nie te ma ty ki in struk cji: „po zy ska nie, pra -
ca i ewi den cja agen tu ral no -in for ma cyj nej sie ci”.

Isto tą dzia łal no ści służb jest zdo by wa nie in for ma cji o ak tu al nym i po ten cjal nym prze -
ciw ni ku, roz po zna nie je go pla nów i dzia łań, prze ciw dzia ła nie im, a naj le piej nie do pusz cze -
nie do ich pod ję cia9 5. W ra mach pro wa dzo nej w tym ce lu pra cy ope ra cyj nej po dej mu je się
wie le róż no rod nych czyn no ści, naj czę ściej dzie lo nych na spra wy skie ro wa ne prze ciw ko
kon kret nym oso bom, in sty tu cjom lub śro do wi skom. W swo ich dzia ła niach służ by wy ko rzy -
stu ją agen tu rę, któ ra jed nak sta no wi tyl ko je den ze środ ków (choć waż ny) do osią gnię cia
ce lu96. Na tu ral nym więc wy da je się, że in struk cja dla funk cjo na riu szy po win na obej mo wać

– w § 7 po le ca wszyst kim pra cow ni kom za zna jo mie nie się je go z tre ścią. Roz kaz p.o. kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie i je go za stęp cy o or ga ni za cji pra cy, ewi den cji oraz spra woz daw czo ści w pod le głym im urzę -
dzie, 22 IX 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 79.

93 AIPN, 01225/30, In struk cja I kie row ni ka Spec -Pocz ty Le ona Go ry nia (Go ri na) o przyj mo wa niu i prze -
sy ła niu taj nej i ści śle taj nej ko re spon den cji, k. 15–16; por. Księ ga bez pra wia…, s. 77–79; AIPN, 1572/602, In -
struk cja do ty czą ca spraw ra chun ko wo -ka so wych urzę dów, 12 VII 1945 r., k. 5–18.

94 Np. Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ków PUBP w spra wie or ga ni za cji sie ci agen tu -
ral no -ope ra cyj nej, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 147.

95 W roz dzia le I pt. „Za da nia Służ by Bez pie czeń stwa” In struk cji o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń -
stwa re sor tu spraw we wnętrz nych (za łącz nik do Za rzą dze nia MSW 006 z 1 II 1970 r.) ja ko pierw sze z za dań
wy mie nio no za po bie ga nie, po tem roz po zna nie i wy kry wa nie. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 124–125.

96 Jan La rec ki wska zu je, że ce lem dzia łal no ści ope ra cyj nej jest roz po zna wa nie osób, or ga ni za cji lub in sty -
tu cji pod ką tem ich dal sze go wy ko rzy sta nia, ujaw nie nia, roz po zna nia, zneu tra li zo wa nia. Pra cę agen tu ral ną
okre śla ja ko wpraw dzie naj waż niej szy, ale tyl ko „kom po nent” pra cy ope ra cyj nej. J. La rec ki, Wiel ki lek sy kon
służb spe cjal nych świa ta, War sza wa 2007, s. 520.
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ca ło kształt pra cy ope ra cyj nej. Na su wa się więc py ta nie, dla cze go in struk cja tym cza so wa
ogra ni czy ła się tyl ko do je go wy cin ka, czy li pra cy z agen tu rą, po mi ja jąc za gad nie nia zwią -
za ne z pro wa dze niem spraw prze ciw oso bom, in sty tu cjom, śro do wi skom97. War to przy po -
mnieć, że ta ki stan rze czy utrzy ma się jesz cze wie le lat. O spo so bie pro wa dze nia spraw
funk cjo na riu sze bę dą in for mo wa ni przy oka zji wy ko ny wa nia po szcze gól nych za dań98. Do -
pie ro w 1955 r. zo sta nie opra co wa na ogól na in struk cja o za sa dach pro wa dze nia roz pra co -
wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj nej99, a po dal szych pię ciu la tach po wsta nie
pierw szy do ku ment obej mu ją cy ca ło kształt za gad nień do ty czą cych pra cy ope ra cyj nej100.

Szu ka jąc od po wie dzi, moż na wska zać kil ka przy czyn. I tak przy naj mniej pew na gru pa
funk cjo na riu szy zu peł nie do brze ra dzi ła so bie z pro wa dze niem, m.in. dro gą ope ra cyj ną,
akcji prze ciw ko pod zie miu. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa no tu w róż nych wa rian tach mo tyw
po le ga ją cy na pod szy wa niu się pra cow ni ka/ów bez pie czeń stwa za żoł nie rzy AK lub NSZ,
szu ka ją cych kon tak tu z or ga ni za cją, rze ko mo prze rwa ne go wsku tek aresz to wań do ko na -
nych przez od dzia ły ra dziec kie lub pol skie bez pie czeń stwo, nie kie dy łą czo ny z obiet ni cą
do star cze nia bro ni „zor ga ni zo wa nej” przez akow ców, któ rzy prze nik nę li do ar mii Ber lin -
ga1 01. Funk cjo na riu sze UB, któ rzy mie li za so bą staż w for ma cjach zbroj nych (GL, AL),
mie li do świad cze nie w wal kach par ty zanc kich, a te go ro dza ju dzia ła nia na po cząt ku 1945 r.
wy peł nia ły znacz ną część ich ak tyw no ści za wo do wej102. Umie jęt ność pra cy z agen tu rą była
nie wąt pli wie o wie le rzad sza103. In ną przy czy nę sta no wić mo gła skłon ność osób, któ re pro -
wa dzi ły pra cę ope ra cyj ną (lub tyl ko ze tknę ły się z nią, wcho dząc z ze wnątrz do służb),
do prze ce nia nia in for ma cji po zy ska nych po przez agen tu rę104, jed nak waż niej szą praw do po -
dob nie był fakt, że ta ka hie rar chia obo wią zy wa ła w służ bach ra dziec kich.

War to jed nak za sta no wić się, czy jesz cze istot niej szy nie był czyn nik pły ną cy spo za re -
sor tu (z Mo skwy i/lub grup spra wu ją cych fak tycz ną wła dzę w PPR), nie ma ją cy nic wspól -
ne go z ko rzy ścia mi ope ra cyj ny mi wy ni ka ją cy mi z po zy ska nia agen tu ry. Jak bę dzie jesz cze

97 Zwró cił na to uwa gę Fe liks Ku bi ca, nie ana li zu jąc jed nak te go pro ble mu. F. Ku bi ca, op. cit., s. 43.
98 AIPN, 01254/832/CD, In struk cja nr 6 dy rek to ra De par ta men tu I o ope ra cyj nym opra co wy wa niu

spraw, 7 X 1946 r., k. 90–100.
99 In struk cja 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj nej w or ga -

nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go PRL, 11 III 1955 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 47.
100 Za rzą dze nie 0121/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie no wych prze pi sów o pod sta wo wych

środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa, 21 VII 1960 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op. cit.,
s. 93–94. Za rzą dze nie to wpro wa dza ło In struk cję nr 03/60 z 2 VII 1960 r.

101 Mel dun ki spe cjal ne kie row ni ka PUBP w Ni sku Sta ni sła wa Su pru niu ka z 2 i 7 I 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 290–300, 311–315; por. też Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka Sek cji 2
PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim za okres 28 lip ca – 8 sierp nia 1945 r., 8 VIII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po -
mo rzu i Ku ja wach..., s. 216–218; K. Sy cho wicz, op. cit., s. 60.

102 Por. np. Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 323, 482–483, 505–506; Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 163–164, 307.

103 W kie ro wa nym do Sek cji 2 WUBP w Rze szo wie spra woz da niu kie row ni ka PUBP w Rze szo wie Fran -
cisz ka Wil ka z dzia łal no ści od 15 XI do 31 XII 1944 r. znaj du je się wzmian ka o po trze bie wska zó wek o pra -
cy z agen tu rą. Spra woz da nie po cho dzi z 13 II 1945 r., a więc au tor in struk cji na pew no go nie znał, ale te go
ro dza ju uwa gi za pew ne po ja wia ły się wcze śniej i do cho dzi ły do kie row nic twa re sor tu. Spra woz da nie kie row -
ni ka PUBP w Rze szo wie z dzia łań prze ciw ko AK i NSZ oraz prac z agen tu rą przy go to wa ne dla WUBP w Rze -
szo wie, 13 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 401; por. też H. Gry ta, Z dzia łal no ści w or -
ga nach Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie (sier pień–gru dzień 1944), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii
Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 6, s. 99 (AIPN, 0447/123).

104 Jest to zja wi sko ty po we dla funk cjo na riu szy pra cu ją cych ope ra cyj nie nie za leż nie od kra ju, w ja kim
dzia ła ją. Na wet in for ma cja waż niej sza z me ry to rycz ne go punk tu wi dze nia dla pań stwa, ale po zy ska na po przez
bia ły wy wiad, jest przez nich lek ce wa żo na.
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mo wa ni żej, tech ni ka do ko na nia wer bun ku (na wet w sy tu acji, gdy nie tyl ko nie przy no sił
on ko rzy ści, lecz wręcz mógł spo wo do wać stra ty ope ra cyj ne) by ła te go ro dza ju, że za zwy -
czaj ła ma ła ona rów nież oso bę – np. po przez wy cią gnię cie in for ma cji o ro dzi nie – któ ra
póź niej uchy la ła się od pod ję cia współ pra cy lub na wet jej od mó wi ła. 

W ty tu le in struk cji zwra ca rów nież uwa gę okre śle nie „tym cza so wa”. Zwa żyw szy, że dy -
na micz nym prze kształ ce niom pod le ga ło w tym cza sie wszyst ko: sy tu acja mię dzy na ro do wa,
po ło że nie na fron cie, sta tus for mal ny przy pi sy wa ny so bie przez wła dze „Pol ski lu bel skiej”,
licz ne zmia ny w sa mym re sor cie w okre sie pół rocz ne go za le d wie dzia ła nia (np. w za ło że -
niach do ty czą cych je go or ga ni za cji)105, skut ko wa ło tym, że wie le prze pi sów two rzo nych
wów czas przez kie row nic two MBP de fac to mia ło cha rak ter tym cza so wy. Tym nie mniej
takie okre śle nie w nor ma ty wach z tych dni po ja wia się nie zwy kle rzad ko106. Ro dzi się za -
tem py ta nie, dla cze go uży to go w oma wia nej in struk cji. Pró bu jąc zna leźć od po wiedź, moż -
na po sta wić trzy hi po te zy. Jed na z nich za kła da, że au tor tek stu miał świa do mość, iż do ku -
ment zo stał przy go to wa ny w ogrom nym po śpie chu, bez peł ne go wy ko rzy sta nia
do tych cza so wych do świad czeń, i wła śnie dla te go bę dzie mu siał szyb ko zo stać zmie nio ny.
Dru ga – to przy pusz cze nie, że Rom kow ski, jak na ko mu ni stę przy sta ło, znał okre śle nia typu
„mą drość eta pu”, przyj mu ją ce, że w róż nych fa zach wal ki o wła dzę na le ży sto so wać od -
mien ną tak ty kę. Być mo że prze wi dy wał, że do mi nu ją ca do tych czas w re sor cie wal ka zbroj -
na z pod zie miem bę dzie mu sia ła być za stą pio na ope ra cyj nym prze ni ka niem w je go struk tu -
ry wewnętrz ne, co wy wo ła ko niecz ność za sto so wa nia od mien nych me tod pra cy,
a w kon se kwen cji ry chłej zmia ny in struk cji107. Ko lej na hi po te za wy ni ka z po rów na nia oma -
wia nej in struk cji z do ku men ta mi te go ty pu po cho dzą cy mi z lat póź niej szych – wszyst kie
na stęp ne po prze dzo ne są wstę pem ide olo gicz nym oma wia ją cym ogól ną sy tu ację z punk tu
wi dze nia po li tycz no -ope ra cyj ne go108. W lu tym 1945 r. Rom kow ski ta kie go wpro wa dze nia
na pi sać nie mógł – wład cy „Pol ski lu bel skiej” nie wie dzie li jesz cze, jak bę dą zmie niać się
dy rek ty wy z Mo skwy w spra wie oce ny alian tów za chod nich, kon tak tów tzw. Rzą du Tym -
cza so we go z rzą dem Rze czy po spo li tej na emi gra cji, sto sun ku do pod zie mia, Ko ścio ła itd.

Pra wi dło wo opra co wa na in struk cja o pra cy ope ra cyj nej, w tym wy pad ku o jej frag men -
cie do ty czą cym sie ci, po win na cha rak te ry zo wać się kil ko ma ele men ta mi, ta ki mi jak:

a) okre śle nie ce lu i me tod pra cy ope ra cyj nej, po szcze gól nych ka te go rii osób współ pra -
cu ją cych w spo sób nie ofi cjal ny;

b) omó wie nie czyn no ści funk cjo na riu sza na każ dym eta pie dzia ła nia, a więc przy prze -
pro wa dza niu wer bun ku, w trak cie pro wa dze nia oso by współ pra cu ją cej, przy za koń cze niu
współ pra cy;

105 Roz kaz kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go MBP do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie w spra wie re or ga -
ni za cji struk tur UBP, 15 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 105.

106 AIPN, 0326/1, In struk cja dy rek to ra De par ta men tu II o dak ty lo sko po wa niu za trzy ma nych, 15 VIII 1945 r.,
k. 1. Okre śle nia „tym cza so wa” nie ma w In struk cji o pro wa dze niu re je stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu
z 27 III 1945 r. AIPN, 1572/1155, k. 1–3 (in ny eg zem plarz k. 12–16) oraz AIPN, 01225/30, k. 21–23.

107 Por. Roz kaz kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go MBP do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie w spra wie re -
or ga ni za cji struk tur UBP, 15 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 105. Sa ma in struk cja tym -
cza so wa by ła szyb ko zmie nia na, zob. np. AIPN, 1572/48, Roz kaz nr 5, 7 IX 1945 r., k. 81; ibi dem, Roz kaz
nr 7, 23 X 1945 r., k. 112. Nie kie dy po pra wia no ją in struk cja mi do ty czą cy mi węż szych za gad nień, np. zwal -
cza nia pod zie mia nie miec kie go. AIPN, 1572/832/CD, k. 76–88.

108 Por. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 29, 69, 94–95, 123–124. Na brak ta kie go wstę pu w in struk cji z lu te -
go 1945 r. zwró ci ła uwa gę K. Kry sie wicz, op. cit., s. 7. Cha rak te ry stycz ne, że ta kie go wstę pu po zba wio na jest
in struk cja z 9 XII 1989 r., a więc wpro wa dzo na w ży cie w cza sie, gdy rów nież trud no by ło prze wi dzieć roz -
wój wy pad ków po li tycz nych.



c) okre śle nie pro ce dur po stę po wa nia, m.in. po przez wska za nie kom pe ten cji po szcze gól -
nych ogniw apa ra tu – za rów no urzę dów, jak i osób spra wu ją cych okre ślo ne funk cje.

Oczy wi ście do brze jest, gdy in struk cja zo sta je skon stru owa na (po dzie lo na na czę ści)
w spo sób lo gicz ny i na pi sa na kla row nym ję zy kiem.

Jak w świe tle po wyż szych wy mo gów pre zen tu je się oma wia ny do ku ment?

Ję zyk in struk cji

Bliż sze przyj rze nie się do ku men to wi skła nia do po sta wie nia py ta nia za sad ni cze go
przy dal szej in ter pre ta cji in struk cji: czy tekst rze czy wi ście wy ra ża to, co Rom kow ski chciał
od bior cy prze ka zać? 

Przy kład bra ku re flek sji nad tre ścią do ku men tu sta no wi sfor mu ło wa nie punk tu 24 „Kwe -
stio na riu sza agen ta -in for ma to ra”, za łącz ni ka nr 1. Moż na się z nie go do wie dzieć, że cha rak -
te ry sty kę tej oso by „pi sze pra cow nik MBP, pod czy im kie row nic twem pra co wał agent -
-inf.”109. Z li te ral ne go od czy ta nia te go za pi su wy ni ka ło by, że cha rak te ry sty ki pi sze się tyl ko
w spra wach pro wa dzo nych przez funk cjo na riu szy MBP lub wszyst kie „Kwe stio na riu sze”
na le ża ło by prze sy łać do mi ni ster stwa, w któ rym ktoś cha rak te ry sty ki spo rzą dzi. Rom kow -
ski, rzecz ja sna, nie miał za mia ru prze ka zy wać te go ro dza ju po le ce nia pod wład nym – naj -
praw do po dob niej nie za uwa żył, że za miast „pra cow nik MBP” na le ża ło by wpi sać „pra cow -
nik bez pie czeń stwa pu blicz ne go”.

O ile wspo mnia ne wy żej okre śle nie z za łącz ni ka moż na uznać za drob ną – choć też
świad czą cą o lek ce wa żą cym po dej ściu do two rze nia prze pi sów – po mył kę, sfor mu ło wa nia
uży te w roz dzia le X („Zmia na miej sca za miesz ka nia agen ta”) już ta ką nie są. Po po le ce niu,
by pod czas ostat nie go spo tka nia z agen tem funk cjo na riusz prze ka zał mu ha sło do na wią za -
nia łącz no ści z pra cow ni kiem bez pie czeń stwa w no wym miej scu za miesz ka nia, czy ta my
tam: „Po wy jeź dzie agen ta prac[ownik] oper[acyj ny], z któ rym agent utrzy my wał łącz ność,
obo wią za ny jest za wia do mić kie row ni ka apa ra tu bezp[ie czeń stwa] tej miej sco wo ści,
do któ rej agent wy je chał.

Kie row ni ko wi po da je do kład ny ad res agen ta i ha sło dla na wią za nia kon tak tu oraz po le -

ca [podkr. – A.Z.] na wią zać łącz ność i o re zul ta tach za wia do mić” (s. 27).
Z po wyż sze go frag men tu wy ni ka ło by, że ni skiej ran gi pra cow nik ope ra cyj ny ma pra wo

(wręcz obo wią zek?) w pew nych sy tu acjach wy dać po le ce nie kie row ni ko wi PUBP w in nym
mie ście. Otóż, o ile w wa run kach two rze nia re sor tu by ły na po rząd ku dzien nym róż ne dzia -
ła nia nie uję te w pro ce du ry for mal ne, o ile w prak ty ce mo gło się zda rzyć, że nie do świad czo -
ny pra cow nik wy sto so wał ja kieś pi smo do oso by na wyż szym sta no wi sku w hie rar chii re -
sor tu z po mi nię ciem dro gi służ bo wej, to trud no so bie wy obra zić, by dy rek tor de par ta men tu
świa do mie za le cał ta kie za cho wa nie w sy tu acji nie wy ma ga ją cej na tych mia sto wych dzia łań,
a ta ka wła śnie mia ła tu miej sce.

Pró ba in ter pre ta cji uży te go tu sło wa „po le ca” mo że pro wa dzić wy łącz nie do jed nej
z dwóch hi po tez: Rom kow ski nie zda wał so bie spra wy z kon se kwen cji pod pi sa nej przez
sie bie in struk cji lub też użył skró tu my ślo we go, po mi ja jąc wy ja śnie nie, że „po le cać” moż -
na by ło pi smem pod pi sa nym przez prze ło żo ne go rów ne go ran gą od bior cy.

In ny przy kład nie kon se kwen cji au to ra sta no wi za pis do ty czą cy funk cjo na riu szy upraw -
nio nych do po dej mo wa nia de cy zji w spra wie wer bun ków.

Z tek stu in struk cji wy ni ka w spo sób oczy wi sty, że czyn no ści zwią za ne z po zy ski wa -
niem – przyj mu jąc ja ko kry te ria czę sto tli wość oraz sto pień trud no ści ich wy ko ny wa -
nia – dzie lą się na dwie gru py:
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109 AIPN, 01254/416, k. 5/2/34.



1) po wszech nych i za ra zem ła twiej szych, do któ rych na le ży za li czyć wer bu nek agen tów
i in for ma to rów, oraz

2) rzad szych i jed no cze śnie trud niej szych (każ de mu z tych pro ble mów po świę co no od -
ręb ne roz działy II, III, IV, V), tj. wer bo wa nia agen tu ry do pra cy za gra ni cą, wer bo wa nia
w miej scach od osob nie nia, prze wer bo wy wa nia agen tu ry za gra nicz nej oraz na zna cza nia re -
zy den ta.

Wy da je się na tu ral ne, że sank cje na wy ko ny wa nie dzia łań, o któ rych mo wa w punk cie
pierw szym – wszak ła twiej szych, ale przede wszyst kim znacz nie czę ściej pro wa dzo -
nych – po win na mieć gru pa funk cjo na riu szy przy naj mniej rów na li czeb nie gru pie upo waż -
nio nych do po dej mo wa nia de cy zji wy mie nio nych w punk cie dru gim. Tym cza sem sto sow -
ny za pis w in struk cji brzmi na stę pu ją co:

„Sank cje na wer bo wa nie agen tów i in for ma to rów ma ją pra wo wy dać:
– w cen tral nych110 i wo je wódz kich urzę dach bezp[ie czeń stwa] kie row ni cy urzę dów i od -

po wied nich dzia łów;
– w po wia to wych urzę dach – kie row ni cy al bo za stęp cy (w wy pad ku nie obec no ści

pierw sze go) [podkr. – A.Z.].
Sank cje na zor ga ni zo wa nie re zy den cji, na zna cze nie re zy den ta i prze wer bo wa nie agen -

tów ma ją pra wo wy dać:
W cen tral nych, wo jew[ódz kich] i pow[ia to wych] urzę dach bezp[ie czeń stwa] – kie row ni -

cy urzę dów i ich za stęp cy” (s. 25).
Do słow ne od czy ta nie po wyż sze go tek stu pro wa dzi do na stę pu ją cych wnio sków:
– przy wer bo wa niu agen tów i in for ma to rów po dzia łu kom pe ten cji do ko na no pra wi dło -

wo: w jed nost kach wyż szej ran gi pra wo po dej mo wa nia de cy zji otrzy ma ła szer sza gru pa
funk cjo na riu szy;

– przy na zna cza niu re zy den ta i prze wer bo wy wa niu agen tów po dzia łu kom pe ten cji do ko -
na no nie kon se kwent nie: w cen tra li i WUBP licz bę de cy den tów – co wy da je się lo gicz ne
– ogra ni czo no, wy łą cza jąc z ich gro na kie row ni ków dzia łów (de par ta men tów, wy dzia łów,
sek cji), na to miast w od nie sie niu do PUBP za cho wa no się wprost od wrot nie, przy zna jąc
upraw nie nia za stęp cy sze fa, któ ry w od nie sie niu do wer bun ku agen ta i in for ma to ra miał je
tyl ko pod nie obec ność prze ło żo ne go.

Trud no przy pusz czać, by był to świa do my wy bór au to ra in struk cji. Na le ży ra czej
przyjąć, że ma my do czy nie nia z nie kon se kwen cją: al bo frag ment przy zna ją cy za stęp cy kie -
row ni ka PUBP pra wo sank cji w wy pad ku nie obec no ści te go pierw sze go po wi nien zo stać
po mi nię ty przy wy li cze niu osób ma ją cych pra wo za twier dze nia wer bun ku agen ta i in for ma -
to ra, al bo po wi nien zo stać do pi sa ny przy oma wia niu te goż pra wa od no śnie do wer bun ku re -
zy den tów i prze wer bo wy wa nia agen tu ry.

War to jesz cze zwró cić uwa gę, że przy oma wia niu sank cji nie wspo mnia no o ak cep ta cji
wer bun ków agen tu ry do pra cy za gra ni cą i w miej scach od osob nie nia. Ta kie po mi nię cie z for -
mal ne go punk tu wi dze nia po zwa la ło po dej mo wać de cy zje w te go ro dza ju spra wach za stęp cy
kie row ni ka PUBP (w skraj nych wy pad kach ma ją ce go czte ry kla sy szko ły pod sta wo wej). Jest
wąt pli we, by ta ki wła śnie był za miar Rom kow skie go. Moż na ra czej po dej rze wać, że po pro -
stu i tym ra zem nie za uwa żył kon se kwen cji ści słe go re ali zo wa nia za pi sów in struk cji.

We frag men cie do ty czą cym pra wa do ak cep to wa nia wer bun ków zwra ca uwa gę jesz cze
jed no po mi nię cie – nie wy mie nia się w ogó le kie row ni ka Miej skie go Urzę du Bez pie czeń -
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110 Wy da je się, że po win no być „cen tral nym”. Na wia sem mó wiąc, rzu ca się w oczy uni ka nie ter mi nu
„Mini ster stwo”; uży wa się go tyl ko raz w roz dzia le ostat nim, okre śle nie „MBP” wy stę pu je przy pod pi sie
Rom kow skie go i w za łącz ni ku nr 1.



stwa Pu blicz ne go. Sam urząd tej ran gi wspo mnia ny zo stał tyl ko raz. W roz dzia le XIV po -
świę co nym ewi den cji czy ta my: „Każ de go no wo za wer bo wa ne go re zy den ta, agen ta czy in -
for ma to ra wcią ga się do ewi den cji przy wo je wódz kim, po wia to wym czy miej skim

[podkr. – A.Z.] urzę dzie bezp[ie czeń stwa] publ[icz ne go]” (s. 28).
Wy ni ka z te go, że MUBP miał pra wo do ko ny wać wer bun ków, na to miast tekst in struk cji

nie da je pod staw do jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie, przez ko go te wer bun ki mu sia -
ły zo stać za twier dzo ne. Z (bar dzo) du żą do zą praw do po do bień stwa moż na przy pusz czać, że
prak tycz nie kie row nik MUBP miał sto sow ne upraw nie nia, ale nie moż na wy klu czyć, iż zo -
sta ły one za strze żo ne dla kie row ni ka WUBP.

Po wyż sze kon sta ta cje o zde cy do wa nie nie pre cy zyj nym ję zy ku in struk cji na rzu ca ją
ostroż ne po dej ście do za pi sów ana li zo wa ne go do ku men tu. Trze ba mieć na uwa dze, że uży -
te w nim sfor mu ło wa nia nie za wsze wy ra ża ją myśl au to ra.

Od po wie dzi na za sad ni cze py ta nie: co z tek stu in struk cji zro zu miał od bior ca po świę co -
ne bę dą dal sze par tie ni niej szej czę ści, tu taj na to miast war to jesz cze za sta no wić się
nad kwe stią: czy zro zu mie nie to uła twia ły ję zyk i bu do wa do ku men tu. Do przyj rze nia się
ję zy ko wi skła nia już „nie in struk cyj na” sty li sty ka pierw sze go zda nia oma wia ne go tek stu:
„Je śli otrzy ma my in for ma cję, że ja kiś osob nik zaj mu je się prze stęp czą dzia łal no ścią, to naj -
szyb sze i naj pew niej sze da ne o je go wro giej dzia łal no ści otrzy ma my tyl ko w tym wy pad -
ku, je śli bę dzie my mie li przy nim wier ne go, od da ne go nam czło wie ka, tzw. agen ta” (s. 23).

Przede wszyst kim, co zresz tą nie dzi wi, za uwa ża się w tek ście pew ne ru sy cy zmy111. Naj -
bar dziej cha rak te ry stycz ny z nich wy stę pu je w roz dzia le XI po świę co nym do ku men ta cji
pra cy agen ta, w któ rym czy ta my m.in.: „Oso bi sta tecz ka [podkr. w oryg.] (dzie ło), po win -
na za wie rać […]” (s. 27). Wia do mo, że je śli uwa ża my, iż uży te w tek ście okre śle nie mo że
być nie zbyt ja sne dla od bior cy, w na wia sie wpi su je my sło wo, któ re uzna je my za bar dziej
zro zu mia łe. Rom kow ski uznał więc za bar dziej swoj skie od ską di nąd nie po praw ne go „oso -
bi sta tecz ka” wzię te z ro syj skie go „die ło”, nie zna ne – w tym sen sie – ani w pol skim, ani
w ro syj skim „dzie ło”.

Cha rak te ry stycz ny jest też zwrot na ka zu ją cy pra cow ni ko wi ope ra cyj ne mu zbie rać
„wszel ki kom pro mi tu ją cy ma te riał na [podkr. – A.Z.] człon ka śle dzo nej or ga ni za cji” (s. 24).
Utrzy ma się on do koń ca dzia ła nia UB/SB na wet z po mi nię ciem sło wa „kom pro mi tu ją cy”.
Wi docz ny jest tu symp tom skie ro wa nia czyn no ści prze ciw oso bie (nie „o kimś”, lecz
„na ko goś”, czy li prze ciw ko muś).

W tek ście wy stę pu je wie le róż ne go ro dza ju błę dów ję zy ko wych, jak uży cie słów w nie -
wła ści wym zna cze niu112 lub nie pra wi dło wy szyk wy ra zów w zda niu113. Zwra ca uwa gę po -
słu gi wa nie się lu do wym słow nic twem zu peł nie nie ade kwat nym dla te go ty pu do ku men tu:
„za roz gło sze nie [podkr. – A.Z.] jej [ta jem ni cy] po nie sie sro gą [podkr. – A.Z.] od po wie -
dzial ność” (s. 24) lub: „Na za wer bo wa ne go […] wy peł nia się jed ną kar tecz kę…
[podkr. – A.Z.]” (roz dział XIV, s. 28), któ re nie kie dy – jak w po niż szym frag men cie – prze -
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111 Np. „przy pro wa dzo ny na wcze śniej przy go to wa ne miesz ka nie” – roz dział I, s. 24; „śle dze nie za agen -
tem” – roz dział VII, s. 26.

112 Np. „zo rien to wać się w ota cza ją cym go to wa rzy stwie” (s. 23) – w sen sie do wie dzieć się cze goś o oto -
cze niu; „ce lem za po zna nia się z je go zna jo my mi i ich ad re sa mi [podkr. – A.Z.]” (s. 24) – w zna cze niu do wie -
dzieć się, ja kich ma zna jo mych i ja kie są ich ad re sy. Oczy wi ście ad re sy moż na po znać, a nie za po zna wać się
z ni mi.

113 Np. „do wia du je się o miej scu za miesz ka nia i pra cy je go” (s. 24); „Ma jąc ze zwo le nie na za wer bo wa nie
jed ne go z człon ków roz pra co wa nej or ga ni za cji, ostat ni zo sta je ści śle taj nie za trzy ma ny […]” (s. 24); „(cha -
rak te ry sty kę pi sze pra cow nik MBP pod czy im kie row nic twem pra co wał agent -inf...)” – za łącz nik nr 1,
punkt 24. AIPN, 01254/416, k. 5/2/34.



pla ta się z ję zy kiem wła ści wym in struk cji: „W żad nym wy pad ku nie na le ży spo ufa lać się
z agen tem, przyj mo wać ma łe czy du że po dar ki [podkr. – A.Z.] od nie go, or ga ni zo wać
jakie kol wiek przy ję cia czy wy pit ki [podkr. – A.Z.]. Z agen ta mi -ko bie ta mi nie moż na do pu -
ścić do ja kichś in tym nych sto sun ków, po nie waż wszyst ko to de mo ra li zu je agen tu rę, pod ry -
wa w jej oczach au to ry tet prac[owni ka] oper[acyj ne go] i sta wia go w pew nej za leż no ści
od niej” (roz dział VI, s. 26)114.

Uży cia ta kie go ję zy ka nie tłu ma czy po ziom od bior ców. Wy da wa na trzy la ta póź niej – gdy
po ziom wie dzy funk cjo na riu szy nie wzrósł w stop niu zna czą cym – se ria ze szy tów szko le nio -
wych pi sa na by ła w spo sób przej rzy sty115. Je śli by au to rem kie ro wa ła oba wa przed nie zro zu -
mie niem ję zy ka urzę do we go przez ogół funk cjo na riu szy, nic nie sta ło na prze szko dzie, by
do dać do nie go „lu do we” wy ja śnie nia urzę do wych wy ra zów, np. zda nie „za roz gło sze nie jej
[ta jem ni cy] po nie sie sro gą od po wie dzial ność” mo gło by brzmieć „za ujaw nie nie (roz gło sze -
nie) jej [ta jem ni cy] po nie sie su ro wą (sro gą) od po wie dzial ność”. Ja ko je dy ne wy ja śnie nie
moż na uznać, że Rom kow ski nie znał ję zy ka pol skie go in te li gen ta.

Styl, ja kim zo sta ła na pi sa na in struk cja, a zwłasz cza wy stę pu ją ce w niej wie lo krot nie wy -
ja śnie nia spraw – wy da wa ło by się – oczy wi stych, wska zu ją, że za mia rem au to ra by ło prze -
ka za nie in for ma cji od bior cy po zba wio ne mu wie dzy o pra cy ope ra cyj nej i pre zen tu ją ce mu
ni ski ogól ny po ziom in te lek tu al ny. Sze re go wy funk cjo na riusz nie zwra cał uwa gi na wy stę -
pu ją ce w tek ście nie kon se kwen cje odnoszące się do kom pe ten cji prze ło żo nych itp. Dla nie -
go naj istot niej sze by ły frag men ty do ty czą ce czyn no ści, ja kie wy ko ny wał na co dzień,
tj. wy ja śnie nia jak wer bo wać, jak pro wa dzić agen tu rę, praw do po dob nie już w mniej szym
stopniu, jak współ pra cę tę do ku men to wać.

Z te go punk tu wi dze nia istot nym man ka men tem oma wia ne go (z za ło że nia dy dak tycz ne -
go) tek stu, prze zna czo ne go – war to jesz cze raz to pod kre ślić – dla osób nie przy zwy cza jo -
nych do czy ta nia w ogó le, a te go ty pu do ku men tów w szcze gól no ści, jest pi sa nie o spra -
wach istot nych nie ja ko mi mo cho dem przy po ru sza niu za gad nień tech nicz nych. Z roz dzia łu
po świę co ne go do ku men ta cji pra cy funk cjo na riusz do wia dy wał się m.in., że „w służ bo wej
tecz ce agen ta po win no się pod szy wać […] pla ny wpro wa dze nia agen ta do ta kie go czy in -
ne go roz pra co wa nia” (s. 27).

Oczy wi ście sa mo „pod szy cie” to dru go rzęd na czyn ność tech nicz na, na stęp stwo in -
nej – waż niej szej – ale też tyl ko tech nicz nej czyn no ści, czy li spi sa nia pla nu. Na to miast
o czyn no ści me ry to rycz nej, tj. po trze bie i za sa dach spo rzą dze nia pla nu w żad nym miej scu
in struk cji nie ma mo wy. Moż na przy jąć, że od bior ca, gdy by dzia łał tyl ko w opar ciu o ten
do ku ment, do pie ro przy spo rzą dza niu sfor ma li zo wa nej tecz ki – co by ło no to rycz nie za nie -
dby wa ne – do wie dział by się, że na le ży wy ko nać plan wpro wa dze nia agen ta do roz pra co wa -
nia, ale nie zna la zł by wy ja śnie nia dla cze go i jak.

Trze ba jesz cze zwró cić uwa gę na ko lej ny błąd dy dak tycz ny Rom kow skie go. Nie za sto -
so wał on ani za bie gu po wta rza nia te go sa me go frag men tu w róż nych miej scach in struk cji,
ani na wet od sy ła nia do in nych roz dzia łów do ku men tu, co uła twia ło by przy swo je nie tek stu
przez od bior cę. I tak aka pi ty o ko niecz no ści spo rzą dze nia proś by o zgo dę na wer bu nek
umiesz czo no w roz dzia le po świę co nym prze wer bo wy wa niu agen tu ry za gra nicz nej, nie od -
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114 To rów nież nie dzi wi. In struk cja kie row ni ka RBP z 30 X 1944 r., pod pi sa na przez Rad kie wi cza, no si -
ła ty tuł „O przy trzy ma niu i ode sła niu do obo zów pra cy zdraj ców na ro du tzw. «volks deut sche»”.
AIPN, 1576/38, k. 3.

115 Por. np. AIPN, 01334/18, Sto su nek urzę dów bez pie czeń stwa do in nych władz i in sty tu cji oraz oby wa -
te la i je go mie nia, 1948, z. 11 (cykl ma te ria łów szko le nio wych, do ku ment za twier dzo ny 22 I 1948 r. do użyt -
ku przez dy rek tor De par ta men tu Szko le nia Ma rię Ka miń ską).



dzie la jąc ich na wet pod ty tu łem. Brak ode sła nia do nich w ja kim kol wiek miej scu in struk cji
po wo do wał, że pra cow nik, dla któ re go te ma ty ka roz dzia łu by ła naj czę ściej zu peł nie ob ca,
mógł ich po pro stu nie do strzec.

Po ję cia za war te w in struk cji i ich de fi ni cje

W tym cza so wej in struk cji wy stę pu je sześć po jęć do ty czą cych taj nej współ pra cy: „sieć”,
„agen tu ra”, „agent”, „in for ma tor”, „re zy dent”, „miesz ka nie kon spi ra cyj ne”, a tak że uży wa -
ne przez służ by w po dwój nym zna cze niu sło wo „obiekt”116. War to wspo mnieć o jesz cze
jed nym okre śle niu, z któ rym sty kał się na co dzień funk cjo na riusz, a mia no wi cie „kie row -
nik”.

Uży cie pierw sze go z wy żej wy mie nio nych po jęć: „sieć” – żar go no we go okre śle nia ogó -
łu osób nie jaw nie współ pra cu ją cych ze służ ba mi11 7, źle świad czy o umie jęt no ściach au to ra
do ku men tu, za rów no le gi sla cyj nych – bo nie po da no de fi ni cji te go ter mi nu, jak i dy dak tycz -
nych – gdyż prak tycz nie wzmian ko wa ne sło wo póź niej wy stę pu je je dy nie we frag men tach
do ty czą cych ewi den cji, a je go zna jo mość nie by ła nie zbęd na dla sze re go we go pra cow ni ka
ope ra cyj ne go i tyl ko nie po trzeb nie roz pra sza ła je go uwa gę.

Ten ostat ni sta le spo ty kał się ze sto so wa ny mi nie kon se kwent nie okre śle nia mi „agent”
i „in for ma tor”. Dla wie lu pra cow ni ków by ły one nie jed no znacz ne, m.in. dla te go, że agent
ko ja rzył się z przed sta wi cie lem nie któ rych pry wat nych in sty tu cji (ubez pie cze nio wy, han -
dlo wy), a in for ma tor po pro stu z każ dą oso bą udzie la ją cą ja kiejś in for ma cji.

Fakt, że w spra woz da niach in for ma to rów i agen tów wy ka zy wa no osob no, su ge ru je, iż
przy naj mniej teo re tycz nie funk cjo na riu sze po tra fi li od róż nić te dwie ka te go rie osób współ -
pra cu ją cych118. Jest jed nak wąt pli we, by sto so wa no jed no li te kry te ria po dzia łu. Na pod sta -
wie do ku men tów moż na wy róż nić ich kil ka. Po nad to wi dać wy raź nie, że sa me ter mi ny
„agent” i „in for ma tor” ro zu mia ne są róż nie.

1. Roz róż nia nie zgod nie z kry te ria mi, ja kie póź niej już for mal nie przy ję ły się w re sor cie.
Naj le piej pod tym wzglę dem – przy naj mniej teo re tycz nie – po win na wy glą dać sy tu acja
w wo je wódz twie bia ło stoc kim. Szef tam tej sze go WUBP, ra dziec ki Po lak ma ją cy za so bą
pra cę w NKWD, Fau styn Grzy bow ski już 5 wrze śnia 1944 r. roz ka zem nr 5 po le cał sze fom
PUBP prze słać do Wy dzia łu Ewi den cji WUBP w Bia łym sto ku m.in. wy kaz osób współ pra -
cu ją cych z UB we dług na stę pu ją cych ka te go rii:

„a. In for ma to rzy (oso by udzie la ją ce sta łych in for ma cji roz ma itym or ga nom władz bez -
pie czeń stwa).

b. Agen ci (taj ni współ pra cow ni cy org[anów] władz bez pie czeń stwa, za da niem któ rych
jest do cie ra nie do wro gich śro do wisk w ce lu ich ujaw nie nia)”119.

Wy ni ka z te go, że in for ma to rzy to mniej istot na gru pa osób współ pra cu ją cych z apa ra -
tem bez pie czeń stwa. Udzie la li in for ma cji ogól nych, np. o po ja wie niu się we wsi osób
niezna nych lub wi dy wa nych, lecz sta le nie miesz ka ją cych, o roz mo wach za sły sza nych
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116 Jan La rec ki w Wiel kim lek sy ko nie służb spe cjal nych świa ta de fi ni cji nie po da je. W sa mej in struk cji
„obiek tem” raz na zy wa się roz pra co wy wa ną or ga ni za cję, raz kan dy da ta do zwer bo wa nia.

117 Por. J. La rec ki, op. cit., s. 606.
118 Spra woz da nie in spek to ra WUBP w Lu bli nie do MBP o sta nie pra cy urzę du do 31 XII 1944 r.,

12 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 156–160; ra por ty kie row ni ków WUBP w Rze szo wie
Sta ni sła wa Imioł ka i Lon gi na Ko la rza, 27 XII 1944 r. i 25 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź -
nie..., s. 263–282, 417–418; por. też S. Po le szak, op. cit., s. 41, 44, 47, 51, 53–54, 58, 60, 65, 73, 75; D. Iwa -
necz ko, op. cit., s. 41. Au tor ten jed nak wska zu je, że te dwa po ję cia my lo no. 

119 AIPN, 1576/27, k. 6. Zwra ca uwa gę okre śle nie „Wy dział Ewi den cji” nie zna ne w tym cza sie w cen tra -
li re sor tu. 



od są sia dów itp. – sło wem nie wy ma ga ją cych bez po śred nich kon tak tów z „wro gim” śro do -
wi skiem. Współ pra cow ni ków mo gą cych do trzeć do te go ostat nie go na zy wa no „agen ta mi”.
Te go ro dza ju ro zu mie nie po pew nych mo dy fi ka cjach bę dzie utrzy my wać się w UB/SB
do 1960 r.120

Świa do mość ta kie go roz róż nie nia oma wia nych po jęć zna mio nu ją wy stą pie nia nie któ -
rych kie row ni ków PUBP, któ rzy w spra woz da niach lub pod czas od praw wska zu ją do kład -
ną licz bę agen tów (waż nych), na to miast nie po tra fią jej po dać dla in for ma to rów (mniej
istot nych)121. Krań co wy przy pa dek kon se kwent ne go ich sto so wa nia sta no wi uży cie przez
kie row ni ka PUBP w Alek san dro wie Ku jaw skim okre śle nia „in for ma tu ra” dla zbio ru in for -
ma to rów, prze ciw sta wio ne go „agen tu rze”, czy li zbio ro wi (wy łącz nie) agen tów122.

2. Brak roz róż nie nia, na co wska zu ją in for ma cje z nie któ rych po wia tów, ja ko by licz ba
trud niej szych do po zy ska nia agen tów prze wyż sza ła licz bę in for ma to rów123. Cha rak te ry -
stycz ne by ło wy stą pie nie kie row ni ka PUBP we Wło da wie, któ ry pod czas od pra wy
w WUBP w Lu bli nie w sierp niu 1945 r. – a więc pół ro ku po pod pi sa niu tym cza so wej in -
struk cji – in for mu jąc o agen tu rze, nie wspo mniał o żad nym in for ma to rze, na to miast wy mie -
nił 145 agen tów, „z te go w śro do wi sku or ga ni za cji pod ziem nych sied miu”. Naj praw do po -
dob niej więc po zo sta li to de fac to in for ma to rzy. Pro to kół od pra wy nie od no to wał jed nak ani
spro sto wa nia, ani na wet py ta nia ze stro ny obec nych na sa li Rad kie wi cza, kie row ni ka WUBP
Grzy bow skie go i do rad ców ra dziec kich124. Jesz cze w opu bli ko wa nych po la tach wspo -
mnie niach H. Gry ta pi sał, że je go ko le ga da ne o zbiór ce i pla no wa nej ak ty wi za cji akow skiej
gru py „Ry sia” uzy skał „od swo je go in for ma to ra” – człon ka te go od dzia łu i uczest ni ka tejże
zbiór ki – a więc de fac to kla sycz ne go agen ta1 25.

3. Uży wa nie okre śle nia „agent” dla pew nej ka te go rii wła snych pra cow ni ków. W li ście
po lu stra cyj nym po po by cie w PUBP w Sie dl cach Hen ryk De re sie wicz pi sał m.in.: „Wy wia -
dow ców kil ku na stu, z któ rych kil ku na da je się tyl ko na agen tów i nie po win ni po sia dać
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120 W pla nie kon spek tu „Ka te go rie agen tu ry” za twier dzo nym do użyt ku przez wi ce mi ni stra Le wi kow skie -
go w 1950 r., wy da nym ja ko ze szyt 23 ma te ria łów szko le nio wych, przez „in for ma to ra” ro zu mie się „taj ne go
współ pra cow ni ka” ma ją ce go do tar cie do „wro gich śro do wisk” (mo gą to być kon tak ty w miej scu pra cy lub za -
miesz ka nia), na to miast „agent” to czło wiek dzia ła ją cy we wnątrz „wro gie go śro do wi ska”. AIPN, 0297/43,
t. 66, k. 9, 12; por. de fi ni cje w In struk cji 012 z 15 VIII 1953 r. oraz 04 z 11 III 1955 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op.
cit., s. 31, 69.

121 Pod czas od pra wy kie row nik PUBP w Za mo ściu nad mie niał: „Agen tów 4 […], licz ba in for ma to rów
nie usta lo na”. Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 329. Pod czas dru giej od pra wy kie row nik PUBP we Wło da wie mó wił: „Agen -
tów – 29 w mie ście i 24 w te re nie. In for ma to rów oko ło [podkr. – A.Z.] 300”. Pro to kół dru giej od pra wy kie -
row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sty czeń 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 348.
Na to miast kie row nik PUBP w Kol bu szo wej Ta de usz Wi śniew ski (Alek siej Bie ło zie row) w spra woz da niu
pisał: „Po sia da my oko ło [podkr. – A.Z.] 60 in for ma to rów i 38 agen tów”. Spra woz da nie kie row ni ka PUBP
w Kol bu szo wej z prze bie gu aresz to wań żoł nie rzy AK i BCh w pod le głym mu po wie cie, 7 II 1945 r. [w:] Rok
pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 398. 

122 Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka PUBP w Alek san dro wie Ku jaw skim, 9 XI 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 364.

123 Spra woz da nie in spek to ra WUBP w Lu bli nie o sta nie pra cy urzę du do 31 XII 1944 r., 12 II 1945 r. [w:]
Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 156–160. Ra por ty z in spek cji PUBP w Cheł mie i Kra snym sta wie zob.
ibi dem, s. 259, 264, 303. Da ne licz bo we tych spra woz dań są ma ło wia ry god ne, ale dla ni niej szych roz wa żań
nie ma to więk sze go zna cze nia. Przy za ło że niu ich fał szo wa nia sto su nek licz bo wy agen tów do in for ma to rów
choć nie praw dzi wy, w uję ciu pro cen to wym po wi nien być wia ry god ny. 

124 Pro to kół trze ciej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sier pień 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 377.

125 H. Gry ta, op. cit., s. 100.



doku men tów Urz[ędu] Bezp[ie czeń stwa]”126. Taj ną współ pra cę by łych funk cjo na riu szy
w ma łych Sie dl cach trud no so bie wy obra zić, więc na le ży przy pusz czać, że cho dzi o ja kąś
for mę współ pra cy ofi cjal nej. War to pod kre ślić, że au tor li stu był jed nym z le piej wy kształ -
co nych pra cow ni ków re sor tu1 27. Na ta kie ro zu mie nie wska zy wa ło by rów nież wy da nie
przez Ja na Czar nec kie go, kie row ni ka PUBP w Kra śni ku, co naj mniej 90 oso bom za świad -
czeń o pra cy w tym urzę dzie. Je go na stęp ca obu rzał się, że ich wła ści cie le, nie zło żyw szy
ani jed ne go mel dun ku, zgła sza li się o prze dłu że nie ter mi nu waż no ści do ku men tów128. Ja ko
agen tów trak to wał pra cow ni ków in spek tor WUBP w Lu bli nie, pi sząc 30 XI 1944 r. w ra -
por cie po po by cie w Kra snym sta wie: „W pow[ie cie] są zor ga ni zo wa ne tyl ko w dwóch gmi -
nach urzę dy bezp[ie czeń stwa] – pra cu ją oni do tych czas w cha rak te rze agen tów”129. Ta kie
na zew nic two nie by ło cha rak te ry stycz ne tyl ko dla funk cjo na riu szy w wo je wódz twie lu bel -
skim. Kie row nik gru py ope ra cyj nej na po wiat choj nic ki mel do wał do Byd gosz czy: „W dru -
gim dniu po przy by ciu pu ści łem agen tu rę w te ren”130. Trud no so bie wy obra zić, że w pierw -
szym dniu po by tu gru pa do ko na ła wer bun ków, więc i w tym wy pad ku „agen tu ra” za pew ne
ozna cza pra cow ni ków. Moż na do dać, że my le niu po jęć sprzy ja ło okre śla nie za trud nio nych
w re sor cie nie sło wem „pra cow ni cy”, lecz „współ pra cow ni cy”.

4. Ja ko wła snych pra cow ni ków trak to wa no nie kie dy rów nież in for ma to rów. Kie row nik
PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim do no sił, że „ubył je den in for ma tor […] dla te go, że przez cały
mie siąc nie do star czył żad ne go do nie sie nia, zo stał zwol nio ny z pra cy” [podkr. – A.Z.]131.

5. Trak to wa nie ja ko kry te rium od róż nia ją ce go agen ta od in for ma to ra taj no ści współ pra -
cy – pierw szy miał to ro bić po uf nie, dru gi jaw nie. „W po uf nej sie ci agen tu ral nej […] pra -
cu je 34 lu dzi […]. Prócz te go po sia da my oko ło 200 in for ma to rów, któ rzy re kru tu ją się ze
wszyst kich par tii de mo kra tycz nych [tzn. uzna ją cych PKWN – A.Z.]” – pi sał 24 lutego 1945 r.
kie row nik PUBP w Ja ro sła wiu1 32.

6. Sa mo okre śle nie „in for ma tor” nie by ło jed no znacz ne. Ja ko po ten cjal nych in for ma to -
rów uznawano przede wszyst kim człon ków PPR13 3. Nie któ rych in for ma to rów trak to wa no
ja ko taj nych13 4, za ufa nych (co si łą rze czy wska zu je na ofi cjal nych) – tych ostat nich moż na
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126 Spra woz da nie ofi ce ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li w PUBP w Sie dl cach, 29 XII 1944 r. [w:] Rok
pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 278.

127 Przed woj ną był stu den tem pra wa. A. Hu mer, Służ ba śled cza Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go w Lu bli nie (wrze sień 1944 – sier pień 1945), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz -
nych” 1986, t. 6, s. 68 (AIPN, 0447/123). De re sie wicz wraz z Hu me rem opra co wali In struk cję o czyn no ściach
przy pro wa dze niu śledztw. Spra woz da nie WUBP w Lu bli nie za okres do 31 XII 1944 r., 12 I 1945 r. [w:] Rok
pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 155–156.

128 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 326.

129 Ra port in spek to ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li w PUBP w Kra snym sta wie, 30 XI 1944 r. [w:] Rok
pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 263.

130 Ra port kie row ni ka gru py ope ra cyj nej MBP Ja na Jan ka z pierw szych dni dzia łal no ści w po wie cie choj -
nic kim, 9 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 50.

131 Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim, 21 VIII 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 235.

132 Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP w Rze szo wie z pra cy nad roz wo jem sie ci
agen tu ral nej oraz ak cji prze ciw ko oso bom zwią za nym z pod zie miem nie pod le gło ścio wym, 24 II 1945 r. [w:]
Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 409.

133 Re fe rent Sek cji 2 WUBP w Byd gosz czy w ra por cie z 23 IV 1945 r. po da wał: „6 III zwer bo wa łem 3 in for -
ma to rów, któ rzy mi zło ży li ży cio ry sy i zo bo wią za nia. 7 III spi sy wa łem czł. Za rzą du Miej skie go, któ rzy są czł.
PPR, aby ich zwer bo wać na in for ma to rów. 8 III wer bo wa łem in for ma to rów ze spi su czł. PPR”. Ra port re fe -
ren ta Sek cji 2 WUBP w Byd gosz czy do ty czą cy re zul ta tów pra cy ope ra cyj nej w okre sie 6 III – 23 IV 1945 r.,
23 IV 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 110. Kie row nik PUBP w Ra dzy niu Pod la skim 



uznać za pre kur so rów kon tak tu służ bo we go. Spo tka nia z nie któ ry mi in for ma to ra mi
musiały być spo ra dycz ne, jak na to wska zu je okre śle nie prze ciw sta wia ją ce im in ną pod -
grupę – „in for ma to rzy sta li”135. Póź niej w jed nost kach z te re nu WUBP w Byd gosz czy
wzmian ki o in for ma to rach bę dą uzu peł nia ne okre śle niem śro do wi ska dzia ła nia (w mi li cji,
gmi nie, sta ro stwie itd.), co nie kie dy nie jest po zba wio ne ele men tów ko micz nych, np. in for -
ma tor „le śny”136.

Ta ka sy tu acja z pew no ścią wy ma ga ła upo rząd ko wa nia, a opra co wa nie in struk cji sta no -
wi ło zna ko mi tą oka zję, by to uczy nić. Czy w oma wia nym do ku men cie wy ko rzy sta no tę
szan sę? 

Przede wszyst kim na le ży zwró cić uwa gę, że trud no po wie dzieć, jak ro zu miał te po ję cia
sam Rom kow ski. W swo im wy stą pie niu pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP wo je wódz -
twa lu bel skie go na po cząt ku grud nia 1944 r. mó wił m.in.: „Nie zbęd nym wa run kiem do bre -
go i sys te ma tycz ne go funk cjo no wa nia apa ra tu bez pie czeń stwa jest pra wi dło wa org[ani za -
cja] agen tu ry i [podkr. – A.Z.] in form[ato rów]”. Wy ni ka ło by z te go, że by ły to dla nie go
po ję cia od ręb ne, ale chwi lę póź niej do dał: „Pra ca z agen tu rą jest od po wie dzial na, na le ży za -
gwa ran to wać agen to wi czy in for ma to ro wi ta jem ni cę […], nie de kon spi ro wać. Naj go rzej
pra cu ją z agen tu rą [podkr. – A.Z.] w Lu bar to wie. Za strze lo no tam pię ciu in for ma to rów

[podkr. – A.Z.] […]”137. Ten frag ment wska zy wał by na trak to wa nie po ję cia „agen tu ra” jako
zbio ru obej mu ją ce go za rów no agen tów, jak i in for ma to rów.

Po ten cjal ny od bior ca in struk cji mógł w ogó le nie za uwa żyć, że ist nie je ktoś okre śla ny
mia nem in for ma to ra. Po ję cie to wy stę pu je w tek ście za le d wie czte ry ra zy. W roz dzia -
le IV czy ta my: „Sank cje na wer bo wa nie agen tów i in for ma to rów [podkr. – A.Z.] ma ją pra -
wo wy dać […]”, w V: „W wy pad kach, gdy pra cow nik ope ra cyj ny utrzy mu je sto sun ki z wie -
lo ma agen ta mi al bo in for ma to ra mi [podkr. – A.Z.] […]” (s. 25), a w po świę co nym
ewi den cji roz dzia le XIV dwu krot nie: „Każ de go no wo za wer bo wa ne go re zy den ta, agen ta
czy in for ma to ra [podkr. – A.Z.] wcią ga się do ewi den cji […]” oraz „Dla każ de go no wo
przy ję te go re zy den ta, agen ta czy in for ma to ra [podkr. – A.Z.] wy peł nia się spe cjal ną kar tę
[…]” (s. 28). Po nad to in for ma tor po ja wia się w ty tu le za łącz ni ka nr 1 „Kwe stio na riusz
agen ta -in for ma to ra” oraz w za łącz ni ku nr 3 po świę co nym ewi den cji osób zwer bo wa nych.

Jed nak na wet do strze że nie „in for ma to ra” – naj bar dziej praw do po dob ne przy wy peł nia -
niu „Kwe stio na riu sza” – nie ozna cza ło świa do mo ści, kim on de fac to jest. Instruk cja nie po -
da wa ła żad nej de fi ni cji ta kiej oso by13 8, a sam ter min po ja wiał się w róż nym kon tek ście
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pod czas od pra wy nad mie niał: „In for ma cje w 100 proc. [zbie ra ne] przez ko mór ki PPR sze ro ko roz ga łę zio ne”.
Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 333.

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

135 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 332. Kie row nik gru py in for ma cyj nej w Ja śle pi sał: „Sta łych in for ma to rów czte rech,
wie lu in for ma to rów przy pad ko wych”. Ra port kie row ni ka gru py ope ra cyj nej PUBP w Ja śle dla WUBP w Rze -
szo wie o sy tu acji w ja siel skich struk tu rach AK, 22 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie...,
s. 455–456. Ci „przy pad ko wi” to za pew ne ochot ni cy chcą cy ze mścić się na są sia dach.

136 Ra por ty nr 17 PUBP w Chełm nie z 18 VII 1945 r. i 16 [?] z 8 IX 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po -
mo rzu i Ku ja wach..., s. 229–230, 258–260. Sta ni sław Zie liń ski w gro te sce Sny pod Fu ma ro lą użył okre śle nia
„funk cjo na riusz po lny”. S. Zie liń ski, Sny pod Fu ma ro lą, War sza wa 1969, s. 48.

137 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 335–336. Nie moż na wy klu czyć, że pro to ko łu ją cy Hen ryk De re sie wicz nie od dał
dokład nie my śli Rom kow skie go.

138 Zwró ci ła na to uwa gę Kin ga Kry sie wicz; zob. K. Kry sie wicz, op. cit., s. 10.



– pa ro krot nie w po łą cze niu z agen tem, naj czę ściej w ra mach zwro tu „agen tu ral no -in for ma -
tor ska sieć” (w ty tu le do ku men tu oraz roz dzia le XIV, s. 23, 28). Su ge ro wa ło by to, że in for -
ma tor to ktoś w ro dza ju mniej war to ścio we go agen ta. Jed nak wszę dzie, gdy w in struk cji
mo wa o taj nej współ pra cy, pa da ją tyl ko okre śle nia „agent”, „agen tu ra”, „do nie sie nie agen -
tu ral ne”, a o in for ma to rze nie ma wzmian ki. Pró bę oce ny kom pli ku je roz dział XI („Za ło że -
nie oso bi stej i służ bo wej tecz ki agen ta”), w któ rym po da no, że tecz ka oso bi sta po win na za -
wie rać ra port o wer bo wa niu agen ta z sank cją kie row ni ka, zo bo wią za nie agen ta

do współ pra cy, ży cio rys agen ta itd. Czy ta my tam rów nież, że tecz ka agen ta „po win na za -
wie rać […] wy peł nio ną przez prac[owni ka] oper[acyj ne go] an kie tę agen ta z przy kle jo ną
do niej fo to gra fią (patrz zał. nr 1)” (s. 27). Tym cza sem, jak już wspo mnia no, za łącz nik zaty -
tu ło wa ny jest „Kwe stio na riusz agen ta -in for ma to ra”. O osob nej tecz ce in for ma to ra nie ma
na wet wzmian ki. Dla kry tycz nie my ślą ce go od bior cy in struk cji na su nę ło by się py ta nie,
jak po win na wy glą dać do ku men ta cja pra cy in for ma to ra? Czy po win na skła dać się tyl ko
z an kie ty, czy też za wie rać wszyst kie ele men ty, o ja kich mo wa przy oka zji agen ta?

Sy tu ację do dat ko wo gma twał fakt, że sło wo „in for ma tor” w ję zy ku po tocz nym ozna cza
oso bę udzie la ją cą in for ma cji. Od bior cy in struk cji mo gli je ro zu mieć wła śnie tak, a nie jak
ko goś w spo sób sfor ma li zo wa ny zwią za ne go z bez pie ką.

De fi ni cja agen ta za war ta jest już w pierw szym zda niu in struk cji: „Je śli otrzy ma my in -
for ma cję, że ja kiś osob nik zaj mu je się prze stęp czą dzia łal no ścią, to naj szyb sze i naj pew -
niej sze da ne o je go wro giej dzia łal no ści otrzy ma my tyl ko w tym wy pad ku, je śli bę dzie my
mie li przy nim wier ne go, od da ne go nam czło wie ka, tzw. agen ta” (s. 23). Po mi nąw szy
na ra zie spra wę spe cy ficz ne go – w od nie sie niu do te go ty pu do ku men tów – ję zy ka, co
moż na tłu ma czyć po zio mem po ten cjal nych od bior ców, war to za sta no wić się, jak ro zu mie li
oni po wyż szy tekst. O ile bo wiem uwa gi o „wier nym, od da nym nam czło wie ku” do ty czą
wszyst kich osób współ pra cu ją cych z UB, a więc tak że in for ma to rów, zwrot „bę dzie my
mie li przy nim” (tj. przy oso bie pro wa dzą cej tzw. wro gą dzia łal ność) moż na uznać
za wska za nie bliż szej i cha rak te ry stycz nej tyl ko dla agen ta ce chy, a mia no wi cie „by cia
przy” oso bie, „zaj mu ją cej się prze stęp czą dzia łal no ścią”. Trze ba pod kre ślić nie ostry cha -
rak ter „by cia przy” kimś; mo gło to ozna czać za rów no utrzy my wa nie bar dzo do brych sto -
sun ków – czy li moż li wość uzy ski wa nia in for ma cji na ogół ukry wa nych przez in te re su ją cą
UB oso bę, ale rów nież za le d wie za miesz ki wa nie w jej są siedz twie lub pra cę w tej sa mej
in sty tu cji, co ogra ni cza ło po le dzia ła nia tyl ko do ob ser wa cji ta kiej oso by. Wy da je się jed -
nak, że prze cięt ny od bior ca in struk cji nie był w sta nie tak do kład nie ana li zo wać tek stu, tak
więc de fi ni cja nie po pra wi ła (za po cząt ko wa ła) je go umie jęt no ści od róż nie nia agen ta od in -
for ma to ra. W kon se kwen cji in struk cja nie po dej mo wa ła rów nież pro ble mu prze kwa li fi ko -
wa nia osób współ pra cu ją cych z jed nej ka te go rii do dru giej, co w prak ty ce za pew ne się
zda rza ło139.

Sa mo okre śle nie „agent” wy stę pu je w in struk cji bar dzo czę sto, ale – co cha rak te ry stycz -
ne – w roz dzia le I („Wy bór kan dy da tów dla wer bo wa nia i wer bo wa ni”), w ca ło ści po świę -
co nym wer bun ko wi, pa da tyl ko raz, wła śnie w roz po czy na ją cej go przed sta wio nej wy żej
de fi ni cji1 40. Stąd wer bu ją cy nie mógł być pe wien, czy wer bu je się tyl ko agen ta, czy również
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139 Zna ny mi przy kład po cho dzi jed nak z okre su nie co póź niej sze go. „In for ma tor «Ol cha», któ re go zwer -
bo wa łem na agen ta […]” – pi sał w ra por cie spe cjal nym z 1 VII 1945 r. kie row nik PUBP w Sę pól nie Kra jeń -
skim. Ra port spe cjal ny kie row ni ka PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim do kie row ni ka WUBP w Byd gosz czy
z prze bie gu pra cy ope ra cyj nej, 1 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 169.

140 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 23–24. W tek ście ma szy no wym dwa ra zy; w dru gim aka pi cie, za miast „wier -
ne go nam czło wie ka”, jest „wier ne go nam agen ta”; por. AIPN, 01258/12, k. 4.



in for ma to ra, o ile w ogó le po ję cia te od róż niał. Tym bar dziej że w roz dzia le mó wi się o wer -
bo wa niu za rów no osób dzia ła ją cych w roz pra co wy wa nej gru pie (agen tów), jak i ko le gów
z pra cy lub miej sca za miesz ka nia, czy li ra czej in for ma to rów.

W dal szej czę ści ter min „agent” sto so wa ny jest w dwo ja kim zna cze niu: ogól nym, tj. każ -
dej oso by współ pra cu ją cej (z in for ma to rem włącz nie), lub węż szym, czy li tyl ko nie któ rych
spo śród tej gru py, być mo że tych, któ rzy ma ją bli ski kon takt z roz pra co wy wa nym. Wy raź -
nie w tym dru gim zna cze niu uży to go w roz dzia le IV, na co wska zu je od dzie la ją ce agen ta
od in for ma to ra zda nie: „Sank cje na wer bo wa nie agen tów i in for ma to rów ma ją pra wo wy -
dać […]” (s. 25). Ra czej w szer szym zna cze niu w roz dzia le IX („Na gra dza nie agen tu ry”),
w któ rym du żo uwa gi po świę ca się m.in. agen tom pra cu ją cych nie dla pie nię dzy i – jak to
wy ni ka z kon tek stu – nie ze stra chu, a więc z po bu dek ide owych, czy li de fac to in for ma to -
rom, choć te go ostat nie go okre śle nia nie uży to. Naj czę ściej jed nak z kon tek stu nie wy ni ka,
w ja kim zna cze niu uży wa się sło wa „agent”. Wy raź nie wska zu je na to frag ment roz dzia -
łu V („Or ga ni za cja re zy den cji”)141: „W wy pad kach, gdy pra cow nik ope ra cyj ny utrzy mu je
sto sun ki z wie lo ma agen ta mi [1] al bo [za pew ne sło wo uży te błęd nie, gdyż ozna cza roz łącz -
ność, o co chy ba au to ro wi nie cho dzi ło; po win no być „lub” – A.Z.] in for ma to ra mi i nie mo -
że re gu lar nie spo ty kać się z ni mi, to wte dy wy bie ra spo śród swo ich agen tów [2] jed ne go,
in te li gent ne go, zdy scy pli no wa ne go i od da ne go agen ta [3], któ re mu, po do kład nym prze -
szko le niu, od da je 4–6 swo ich agen tów [4] (każ de go od dziel nie), z któ ry mi ma pra co wać.
Re zy dent mu si się z ni mi re gu lar nie spo ty kać, przyj mo wać od nich agen tu ral ne do nie sie nia
i da wać im in struk cje i po le ce nia” (s. 25; nu me ry w na wia sach kwa dra to wych – A.Z.).

W przy pad ku [1] nie wąt pli wie cho dzi o agen ta w węż szym ro zu mie niu te go ter mi nu,
na co wska zu je roz róż nie nie agent – in for ma tor. W po zo sta łych ta kiej pew no ści nie ma.
W świe tle prak ty ki póź niej szej na le ża ło by przy jąć, że w przy pad kach [2] i [3] agen ta ro zu -
mie się tak że w zna cze niu węż szym, ale w [4] już nie, gdyż re zy dent nie mógł pro wa dzić
agen tów, ale tyl ko in for ma to rów1 42. Jed nak w 1945 r. nie by ło to ta kie oczy wi ste. Tak więc
in struk cja do pusz cza ła nie jed no li tość za cho wań. Ro zu mie jąc ter min „agent” w przy pad -
kach [2], [3] i [4] w sen sie węż szym, pra cow nik bez pie czeń stwa na re zy den ta mógł prze -
kwa li fi ko wy wać tyl ko oso bę „bę dą cą przy” roz pra co wy wa nym i po le cać jej pra cę z in ny mi
„bę dą cy mi przy” tym że. Prak tycz nie mo gło by to mieć za sto so wa nie w roz pra co wa niu
więk szych, roz pro szo nych grup pod zie mia. Na to miast ro zu mie jąc ten sam ter min w sen sie
szer szym – ja ko każ dą oso bę współ pra cu ją cą – funk cjo na riusz mógł wy zna czyć re zy den ta
spo śród in for ma to rów, co prak tycz nie mia ło by za sto so wa nie przy zbie ra niu in for ma cji
z bar dziej od da lo nych miej sco wo ści i więk szych in sty tu cji.

Ter min „re zy dent” po ja wia ją cy się w przy to czo nym frag men cie zo stał zde fi nio wa ny
po przez opis czyn no ści, ja kie ma wy ko ny wać. Nie zo sta ły one jed nak okre ślo ne pre cy zyj -
nie. Za kres je go upraw nień dla od bior cy in struk cji nie mu siał być oczy wi sty. Ni gdzie nie
zna la zła się bo wiem in for ma cja, czy re zy dent ma się spo ty kać z pra cow ni kiem po otrzy -
ma niu każ de go do nie sie nia od agen ta, czy też nie; kie dy sam wy da je po le ce nia, a w ja kich
sy tu acjach mu si mieć ak cep ta cję funk cjo na riu sza. Jest to o ty le istot ne, że sa ma in sty tu cja
re zy den ta by ła sła bo zna na, a ka te go ria ta nie po ja wia ła się tak że w spra woz da niach
z 1944 r. Za na tu ral ną uzna wał ją Fau styn Grzy bow ski, któ ry też miał jed nak kło po ty z po -
da niem de fi ni cji, a na wet na zwy. W przy ta cza nym już roz ka zie z 5 wrze śnia 1944 r. użył
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141 Cho dzi o re zy den tu rę.
142 AIPN, 01254/829, k. 97. W re fe ra cie o roz pra co wa niu obiek to wym za twier dzo nym w grud niu 1948 r.

przez dy rek to ra De par ta men tu I An to sie wi cza mo że my na to miast prze czy tać: „Re zy dent – oso ba zwer bo wa -
na przez or ga na BP dla ob słu gi wa nia pew nej ilo ści in for ma to rów [podkr. – A.Z.]”.



okre śle nia: „tzw. bry ga die rzy (ro dzaj agen tów pra cu ją cych łącz nie z pa ro ma lub kil ko ma)
[sic!] współ pra cow ni ka mi bez po śred nio zwią za ny mi”143. Nie pa dło też sło wo o szko le niu
re zy den ta.

W prak ty ce wy bo ru re zy den ta na le ża ło do ko nać spo śród „prze gląd nię tej” (to zna czy po -
zy tyw nie zwe ry fi ko wa nej) „agen tu ry i człon ków PPR”144.

Na mar gi ne sie moż na do dać, że z przy to czo ne go wy żej frag men tu wy ni ka, że pra cow nik
sam po dej mu je de cy zje o na zna cze niu re zy den ta („wy bie ra”), co nie jest zgod ne z przed sta -
wio ny mi w roz dzia le IV kom pe ten cja mi kie row ni ków po szcze gól nych jed no stek bez pie -
czeń stwa.

Nie zde fi nio wa no okre śle nia „miesz ka nie kon spi ra cyj ne” (s. 26). Sa ma in sty tu cja, z ro -
syj ska na zy wa na „kon spe ra tyw ną kwa te rą”, jak świad czą o tym spra woz da nia, by ła wy ko -
rzy sty wa na już w 1944 r.145 Do ty czą cy jej pas sus w in struk cji brzmi na stę pu ją co: „Aby ta -
kie miesz ka nie nie wzbu dza ło po dej rzeń są sia dów i że by rze czy je go by ły pod nad zo rem,
moż na w ta kim miesz ka niu ulo ko wać ja kąś star szą ko bie tę, któ ra ma ma ło krew nych w tym
mie ście, za mel do wać na le ża ło by ją tak, aby ani biu ro ewi den cji, ani są sie dzi nie wie dzie li,
że to miesz ka nie, jak i ko bie ta ma ją ja kiś zwią zek z bezp[ie czeń stwem] publ[icz nym]
Od ulo ko wa nej na miesz ka niu kon spi ra cyj nym ko bie ty bie rze się zo bo wią za nie, że za cho -
wa w naj głęb szej ta jem ni cy swo ją i miesz ka nia konsp[ira cyj ne go] przy na leż ność do or ga -
nów bezp[ie czeń stwa] i że nie bę dzie przyj mo wa ła w swo im miesz ka niu lu dzi bez na sze go
ze zwo le nia” (s. 26).

Nie moż na z te go jed no znacz nie wy wnio sko wać, czy wspo mnia na tu ko bie ta to de fac to
pra cow nik re sor tu, jak wska zy wa ło by okre śle nie o jej „przy na leż no ści do or ga nów bez -
pieczeń stwa”, czy ra czej od po wied nik przy szłe go wła ści cie la lo ka lu kon tak to we go („bie rze
się od niej zo bo wią za nie” – pra cow ni ko wi wy da no by sto sow ny roz kaz). War to jesz cze
dodać, że re sort był w sta nie za mel do wać ko goś w miesz ka niu, ale już utrzy ma nie te go w ta -
jem ni cy nie wy da je się ta kie oczy wi ste. Do wie dział by się o tym ktoś w urzę dzie mel dun ko -
wym, na no wą oso bę, do miesz ka nia któ rej przy cho dzi ło by – za pew ne pod jej nie obec -
ność – kil ku ob cych lu dzi, zwró ci li by uwa gę są sie dzi.

Bez de fi ni cji wpro wa dzo no do in struk cji rów nież sło wa „agen tu ra” i „obiekt”. Pierw sze -
go z nich służ by uży wa ją w dwóch zna cze niach: szer szym – ja ko ogół osób współ pra cu ją -
cych w spo sób taj ny, węż szym – ja ko ogół agen tów1 46. Brak okre śle nia, w ja kim sen sie ro -
zu mie ten ter min in struk cja, nie po zwa la (i nie po zwa lał w ro ku 1945) jed no znacz nie
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143 AIPN, 1576/27, k. 6.
144 Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw -

szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 146. Krzysz tof Czu ba ra, oma wia jąc ten roz kaz, do da je człon ków Związ ku Wal -
ki Mło dych. Być mo że au tor ko rzy stał z in ne go eg zem pla rza do ku men tu. K. Czu ba ra, op. cit., s. 92.

145 Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 144–145.

146 J. La rec ki, op. cit., s. 32. Przy kład ro zu mie nia w węż szym sen sie moż na zna leźć w ra por cie kie row ni -
ka WUBP w Rze szo wie z 25 II 1945 r.: „Agen tu ra po naj więk szej czę ści re kru tu je się z ak tyw nych człon ków
or ga ni za cji an ty pań stwo wych […]. Wer bo wa ni są oni na kom pro mi tu ją cych ma te ria łach. In for ma to rzy zaś re -
kru tu ją się po naj więk szej czę ści z człon ków or ga ni za cji de mo kra tycz nych”; Ra port kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie dla MBP o roz wo ju sie ci agen tu ral nej na Rze szowsz czyź nie, 25 II 1947 r. [w:] Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 418. Szo ku ją co brzmi wy ja śnie nie, ja kie go 3 XI 1945 r. pod czas od pra wy kie row -
ni ków PUBP w Byd gosz czy udzie lił kie row nik miej sco we go WUBP Hi po lit Dul jasz: „Agen tu ra to jest we -
wnętrz ne roz pra co wa nie, gdy się ma już na wro ga ma te riał”. Ste no gram z od pra wy kie row ni ków PUBP
w WUBP w Byd gosz czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 329. Je stem skłon ny
po dej rze wać, że Dul jasz mó wił o spra wie agen tu ral nej, a za pis jest wy ni kiem błę du w ste no gra mie.



okre ślić, czy au tor włą czył do tej gru py in for ma to rów. Ter mi nu „obiekt” do ku ment uży wa
w dwo ja kim zna cze niu: ja ko kan dy dat do wer bun ku dzia ła ją cy w roz pra co wy wa nej or ga ni -
za cji oraz ja ko śle dzo na gru pa1 47.

War to jesz cze zwró cić uwa gę na okre śle nie „kie row nik”, po nie waż do 18 marca 1946 r.
bez uzu peł nie nia ran gą jed nost ki by ło ono nie pre cy zyj ne. Od no si ło się bo wiem do osób kie -
ru ją cych za rów no sek cją, wy dzia łem, jak i de par ta men tem lub urzę dem (wo je wódz kim,
miej skim lub po wia to wym)148.

Pod su mo wu jąc roz wa ża nia o de fi ni cjach wy stę pu ją cych w tym cza so wej in struk cji, trze -
ba stwier dzić, że au tor nie wy ko nał żad ne go kro ku w kie run ku upo rząd ko wa nia spo so bu
rozu mie nia po jęć wy stę pu ją cych w pra cy ope ra cyj nej re sor tu. Bez jed no znacz nej od po wie -
dzi po zo sta je pod sta wo we py ta nie do ty czą ce de fi ni cji agen ta i in for ma to ra: czy w sy tu acji,
gdy w in struk cji mó wi się o agen tu rze lub uży wa okre śle nia „agent”, rzecz od no si się rów -
nież do in for ma to ra, czy też nie? Moż li wość nie jed no znacz nej in ter pre ta cji na su wa py ta nie
ko lej ne: w ja kim ce lu w spra woz da niach za rów no sprzed wpro wa dze nia in struk cji, jak
i póź niej szych sto so wa no po dział na te dwie ka te go rie? Czy ba zo wa no na in nych, po za in -
struk cyj nych wy ja śnie niach, czy też sam po dział miał tyl ko cha rak ter ru ty no wy i w grun cie
rze czy dla od bior ców spra woz dań był zbęd ny.

Szu ka jąc przy czyn bra ku jed no znacz nych de fi ni cji, moż na wska zać pa rę czyn ni ków. Je -
den z nich to na pew no ni ski po ziom od bior ców, wpły wa ją cy za pew ne na ję zyk in struk cji,
nie urzę do wy, ale w pew nym sen sie dy dak tycz ny, opi so wy, któ ry nie sprzy jał pre cy zyj no -
ści okre śleń. 

In nych przy czyn na le ża ło by upa try wać w oso bo wo ści au to ra do ku men tu, któ ry nie tyl -
ko nie miał zdol no ści do ja sne go wy ra ża nia my śli, ale – jak to jesz cze pa ro krot nie się oka -
że – chy ba sam nie do koń ca zda wał so bie spra wę, jak na le ża ło by roz wią zać za gad nie nia,
o któ rych trak to wa ła in struk cja. Jed no cze śnie nie od czu wał on po trze by za po zna nia się
z do ku men ta mi do ty czą cy mi po ru sza nych pro ble mów lub skon sul to wa nia się z oso bą
o więk szej wie dzy fa cho wej1 49.

Oczy wi ście nie moż na wy klu czyć przy czy ny bar dziej ra cjo nal nej. Rom kow ski za kła dał
ry chłą zmia nę in struk cji – jak na to wska zu je okre śle nie „tym cza so wa” – mógł więc nie
chcieć wbi jać w pa mięć funk cjo na riu szy ja sno zde fi nio wa nych po jęć, któ rych zna cze nie
w naj bliż szej przy szło ści mia ło by ulec zmia nie.

Nie moż na rów nież wy klu czyć, że brak pre cy zji był za bie giem świa do mym, efek tem
kształ to wa nia się spo so bu my śle nia Rom kow skie go w wa run kach ra dziec kich, w at mos fe -
rze świa do me go dą że nia do bra ku pre cy zji w ak tach praw nych150.
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147 W pierw szym zna cze niu w roz dzia le I, gdy mo wa, że kie row ni ko wi przed sta wia się do za twier dze nia
„plan ści śle taj ne go za trzy ma nia, upa trzo ne go do za wer bo wa nia obiek tu […]” (s. 24), w dru gim – w punk -
tach 1, 3, 4 ra por tu o zgo dę na wer bu nek z roz dzia łu IV (s. 25) oraz w roz dzia le VII (s. 26) – tu przy oma wia -
niu spraw dza nia pra cy agen tu ry na ka zu je się „re gu lar ne śle dze nie za agen tem i obiek tem, do któ re go przy -
dzie lo ny jest da ny agent”.

148 AIPN, 1572/49, k. 34; AIPN, 01258/129, Roz kaz mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 19, 18 III 1946 r.,
k. 62.

149 AIPN, 1576/27, k. 6. Wspo mnia ny już Roz kaz nr 5 kie row ni ka WUBP w Bia łym sto ku Fau sty na Grzy -
bow skie go z 5 IX 1944 r. Ten ostat ni był na miej scu, gdyż 12 I 1945 r. zo stał kie row ni kiem WUBP w Lu bli -
nie. AIPN, 1576/27, k. 6.

150 Punkt 14 In struk cji Nk/003/47 wy da nej 2 VI 1947 r. w Mo skwie, do ty czą cej po stę po wa nia w kra jach
opa no wy wa nych przez ZSRR, brzmiał: „Spo wo do wać, aby wszyst kie za rzą dze nia i ak ty praw ne, go spo dar -
cze, or ga ni za cyj ne (z wy jąt kiem woj sko wych) nie by ły pre cy zyj ne”; cyt. za H. Pa jąk, S. Żo chow ski, Rzą dy 



Wer bu nek agen tu ry

Za gad nie niu wer bo wa nia agen tu ry po świę co ne są czte ry po cząt ko we roz dzia ły in struk -
cji, wy od ręb nio ne zresz tą w spo sób ma ło kon se kwent ny. Pierw szy – „Wy bór kan dy da tów
dla wer bo wa nia i wer bo wa nie” – oma wia nie któ re ele men ty naj bar dziej ty po wych pro ble -
mów zwią za nych z po zy ski wa niem agen tu ry, z ja ki mi funk cjo na riusz miał sta le do czy nie -
nia. Na stęp ne dwa roz dzia ły do ty czą za gad nień, z któ ry mi prze cięt ny pra cow nik ope ra cyj -
ny bądź nie sty kał się w ogó le („II. Do bór i wer bo wa nie agen tu ry do pra cy wy wia dow czej
za gra ni cą”), bądź miał do czy nie nia bar dzo rzad ko („III. Wer bo wa nie agen tu ry w miej scach
od osob nie nia”). Ostat ni na to miast – „Prze wer bo wy wa nie za gra nicz nej agen tu ry” – mie sza
dwa ty py spraw; po omó wie niu wy mie nio nej w ty tu le, prak tycz nie ob cej sze re go we mu
funk cjo na riu szo wi, in struk cja wra ca do za gad nień pod sta wo wych po mi nię tych w roz dzia -
le I, a mia no wi cie do stro ny for mal nej przy go to wa nia wer bun ku (s. 25).

Po nie waż, jak wska za no wy żej, roz dział I po świę co ny był za gad nie niom, z któ ry mi pra -
cow nik ope ra cyj ny spo ty kał się na co dzień, war to przyj rzeć się do kład nie, cze go po ten cjal -
ny od bior ca mógł się z nie go na uczyć o wer bo wa niu. Ana li za tre ści pro wa dzi do wnio sku,
że au tor in struk cji wy od ręb nia dwie je go me to dy, a kry te rium po dzia łu sta no wi moż li wość
(lub jej brak) aresz to wa nia wer bo wa ne go przez apa rat bez pie czeń stwa. Na le ży pod kre ślić,
że ta kie stwier dze nie jest wła śnie efek tem ana li zy, po nie waż roz dział zo stał zbu do wa ny bar dzo
cha otycz nie. Ele men ty na te mat za sto so wa nia jed ne go z wa rian tów mie sza ją się z punk ta mi
do ty czą cy mi dru gie go, a do dat ko wo prze pla ta ją ze zda nia mi od no szą cy mi się do oby dwu
wa rian tów jed no cze śnie oraz ta ki mi, o któ rych nie moż na jed no znacz nie za wy ro ko wać, któ -
re go wa rian tu do ty czą. W trak cie czy ta nia na su wa się wręcz py ta nie, czy przy pad kiem
Rom kow ski nie prze ka zał brud no pi su spo rzą dzo ne go na ma lut kich nie nu me ro wa nych kar -
tecz kach se kre tar ce, któ ra roz sy paw szy je, nada ła im po tem przy pad ko wą ko lej ność.

Dla ja śniej szej nar ra cji w ni niej szym ar ty ku le naj pierw zo sta nie pod da ny ana li zie ma te -
riał do ty czą cy wer bun ku bez moż li wo ści do ko na nia aresz tu.

Po po da niu zna nej już de fi ni cji agen ta czy ta my: „Pra cow nik ope ra cyj ny, otrzy maw szy
da ne o wro giej dzia łal no ści ja kie go kol wiek osob ni ka, po wi nien na tych miast do wie dzieć się
o je go miej scu za miesz ka nia i pra cy, że by zo rien to wać się w ota cza ją cym go to wa rzy stwie.
Zna jąc miej sce za miesz ka nia, do wie my się, z kim in te re su ją cy nas osob nik za miesz ku je,
kto miesz ka w są siedz twie, ja kie są wza jem ne ich sto sun ki i cha rak te ry sty ki. Zna jąc miej -
sce pra cy, do wie my się, czym da ny osob nik się zaj mu je, co ro bi je go oto cze nie i po zna my
je go bli skie zna jo mo ści” (s. 23).

W po wyż szym frag men cie, wska zu ją cym po trze bę zdo by cia in for ma cji o oto cze niu oso by
in te re su ją cej Urząd Bez pie czeń stwa, zwra ca ją uwa gę wy ja śnie nia rze czy wy da wa ło by się
oczy wi stych („Zna jąc miej sce za miesz ka nia, do wie my się...” itd.), co wy raź nie wska zu je, że
oma wia ny do ku ment ma ce chy nie tyl ko in struk cji, lecz tak że ma te ria łów szko le nio wych.
Trud no oce nić, co Rom kow ski ro zu miał pod nie po praw nie tu uży tym sło wem „cha rak te ry sty -
ki”. Być mo że cho dzi ło o ce chy cha rak te ru, sła bo ści itp. chęt nie wy ko rzy sty wa ne przez służ -
by. W oma wia nym frag men cie ude rza jed nak nie co sche ma tycz ne, ogra ni czo ne do miejsc za -
miesz ka nia i pra cy, po trak to wa nie te re nu ewen tu al nych kon tak tów „osob ni ka”, bra ku je
po zwa la ją cej usta lić in ne zna jo mo ści ob ser wa cji, któ rą za strze żo no je dy nie dla wer bo wa nych
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zbi rów 1940–1990, Lu blin 1996, s. 92. Trze ba jed nak nad mie nić, że przy wo ła na pra ca nie speł nia kry te riów
wy da wa nia źró deł, np. au to rzy nie po da ją, kto (ja ka in sty tu cja) jest au to rem in struk cji – je śli te go ele men tu
nie ma w do ku men cie, na le ża ło to za zna czyć w omó wie niu. Na to miast fakt, że do ku ment jest o dwa la ta póź -
niej szy od In struk cji tym cza so wej z 13 II 1945 r. nie ma więk sze go zna cze nia. Kli mat, w ja kim po wsta wa ły
ra dziec kie prze pi sy, ukształ to wał się znacz nie wcze śniej.



człon ków „wro gich” or ga ni za cji. Nie ma tu tak że wzmian ki o moż li wo ściach zdo by cia wie -
dzy o oso bach z róż ne go ro dza ju in sty tu cji (cho ciaż by RKU, urzę dów wy da ją cych kart ki).

„Ze braw szy ta kie da ne, ope ra cyj ny pra cow nik po wi nien wy brać ze śro do wi ska ota cza ją -
ce go in te re su ją cą nas oso bę, jed ne go al bo dwóch (naj le piej jed ne go w miej scu pra cy i jed -
ne go w miej scu za miesz ka nia) lu dzi, z któ ry mi on jest w bli skich sto sun kach […]” (s. 23).
W ten spo sób Rom kow ski prze szedł do ko lej ne go punk tu czyn no ści zwią za nych z po zy ska -
niem, czy li do wy bo ru kan dy da ta na wer bu nek. Zwra ca jed nak uwa gę po wierz chow ność
zale ce nia. Au tor in struk cji, któ rej za da niem – przy naj mniej teo re tycz nie – po win no być
ucze nie rze czy pod sta wo wych, pra wi dło wo pi sze o przy dat no ści po zy ska nia agen tu ry
i w miej scu za miesz ka nia, i w miej scu pra cy, ale nie po ru sza istot ne go, a trud ne go czyn ni -
ka kry te rium wy bo ru. Po mi ja jąc już fakt, że nie któ rych przy dat nych in for ma cji mo gła
udzie lić ra czej skon flik to wa na z „osob ni kiem” są siad ka, niż któ raś z osób bę dą cych z nim
w bli skich sto sun kach, to wśród tej ostat niej gru py jed ni mie li więk sze, in ni mniej sze pre -
dys po zy cje do współ pra cy. Nie uwzględ nie nie te go czy ni ło sztu ką dla sztu ki za le co ne wy -
żej ze bra nie da nych o lu dziach z oto cze nia „osob ni ka”.

Za koń cze nie zda nia „i pod ja kimś wy my ślo nym po zo rem we zwać ich do ja kie go kol wiek
wy bra ne go urzę du, ale w żad nym wy pad ku nie do gma chu bez pie czeń stwa” (s. 23) wy ma -
ga nie co szer szej ana li zy. Przede wszyst kim wy ni ka ło by z nie go, że pra cow nik ope ra cyj ny
mógł sa mo dziel nie pod jąć de cy zję o przy stą pie niu do wer bo wa nia. Tym cza sem dwa aka pi -
ty póź niej, gdy mo wa o po zy ska niu pod groź bą aresz tu, po le ca się, by przed przy stą pie niem
do wer bo wa nia uzy skać zgo dę prze ło żo ne go, na to miast w roz dzia le IV znaj du je się za pis:
„Ope ra cyj ny pra cow nik, wy braw szy od po wied nią kan dy da tu rę dla wer bo wa nia, mu si na pi -
sać ra port o po zwo le nie na to. W ra por cie na le ży uwzględ nić:

1. Cha rak te ry sty kę da ne go obiek tu za in te re so wa nia, dla któ re go jest pro jekt za wer bo wa -
nia agen ta.

2. Peł ne da ne o osob ni ku pro jek to wa nym do wer bo wa nia.
3. Ja kie sto sun ki utrzy mu je pro jek to wa ny dla za wer bo wa nia z oso ba mi in te re su ją ce go

nas obiek tu.
4. Ja kim spo so bem pro jek tu je się wpro wa dzić go do roz pra co wa nia obiek tu.
5. Ja kim spo so bem pro jek tu je się prze pro wa dze nie wer bo wa nia” (s. 25).
Cho ciaż roz dział IV po świę co ny jest prze wer bo wa niu agen tu ry za gra nicz nej, to wy ma -

ga nia do ty czą ce ra por tu teo re tycz nie na le ża ło by od czy tać ja ko od no szą ce się do wszyst kich
wer bun ków. Je stem jed nak skłon ny po dej rze wać, że prze cięt ny od bior ca oma wia ne go do -
ku men tu te go nie ro bił. Na to miast, ze sta wia jąc wy stę pu ją ce na są sied nich stro nach, prze -
dzie lo ne za le d wie trze ma aka pi ta mi, opi sy do pro wa dze nia do kon tak tu z wer bo wa nym bez
groź by aresz tu i przy groź bie tej ist nie niu, miał peł ne pra wo dojść do wnio sku, że w dru gim
wa rian cie ak cep ta cja prze ło żo ne go jest wy ma ga na, w pierw szym – nie. W prak ty ce za pew -
ne o ja kąś zgo dę któ re goś z prze ło żo nych wy stę po wał, ale ra czej wsku tek ust nych po le ceń,
a nie w efek cie dzia ła nia in struk cji151. Wy mie nio ne wy żej pięć punk tów, któ re po win ny
zna leźć się w ra por cie, spra wia ją wra że nie prze pi sa nych me cha nicz nie przez Rom kow skie -
go, któ ry nie pod jął pró by fak tycz ne go ich uwzględ nie nia w roz dzia le I. Wszak ra port powi -
nien być tyl ko od bi ciem do ko na nych lub pla no wa nych dzia łań, a o czyn no ściach, o któ rych
mó wi punkt 4, do ty czą cych ra czej wer bo wa nia pod ką tem wpro wa dze nia ko goś z ze wnątrz
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151 Por. Ra port z 21 III 1945 r. o zgo dę na wer bo wa nie skie ro wa ny przez funk cjo na riu sza WUBP w Rze -
szo wie do kie row ni ka (a więc nie bez po śred nie go prze ło żo ne go) urzę du; zob. Rok pierw szy… na Rze szow -
szczyź nie..., s. 451.



do or ga ni za cji, in struk cja w ogó le nie wspo mi na (z wy jąt kiem wzmian ki w roz dzia le XI po -
świę co nym ewi den cji). Na wia sem mó wiąc, punk ty ra por tu też uło żo no nie kon se kwent nie;
ko lej ność 4 i 5 po win na być od wrot na.

Ko lej ne za le ce nie ana li zo wa ne go frag men tu (we zwa nie na roz mo wę do ja kie goś urzę du)
wy da je się w wa run kach pol skich po cząt ku 1945 r. – po tem to się szyb ko zmie ni152 – nie -
re al ne. Spo tka nie mu sia ło by się prze cież od być nie na ko ry ta rzu, ale w ja kimś po ko ju, co
prak tycz nie ozna cza ło by, że w da nym urzę dzie kil ka osób do wie dzia ło by się, że czło wiek
uda ją cy jed ne go z pra cow ni ków jest de fac to funk cjo na riu szem apa ra tu bez pie czeń stwa.
Dla 1945 r. moż na so bie wy obra zić wy ko rzy sta nie w tym ce lu je dy nie po miesz czeń in sty -
tu cji woj sko wych lub mi li cyj nych153.

„Przy czy na we zwa nia dla roz mo wy po win na być tak opra co wa na, aby we zwa ny i je go
bli scy w żad nym ra zie nie mo gli się do my śleć, że wzy wa ich pra cow nik bez pie czeń stwa.

W to ku roz mo wy we zwa ny tak że nie po wi nien wie dzieć, że z nim roz ma wia pra cow nik
bezp[ie czeń stwa]. Je śli w to ku roz mo wy pra cow nik bezp[ie czeń stwa] uzna, że da ny osob -
nik na da je się do wer bo wa nia i ma da ne o in te re su ją cej nas oso bie, wte dy ope ra cyj ny pra -
cow nik przed sta wia się we zwa ne mu ja ko pra cow nik bez pie czeń stwa i pro po nu je mu współ -
pra cę, tzn. wer bu je go” (s. 23).

Przy to czo ny wy żej cy tat wy ka zu je wy raź ną nie kon se kwen cję Rom kow skie go. Od do ku -
men tu, w któ rym wy ja śnia się spra wy zu peł nie oczy wi ste, np. dla cze go na le ży zdo by wać
wia do mo ści o oso bach za miesz ku ją cych w są siedz twie „osob ni ka” in te re su ją ce go Urząd
Bez pie czeń stwa, moż na by ocze ki wać przy naj mniej przy kła du, ja ki pre tekst wy ko rzy stać,
wzy wa jąc do „in ne go” urzę du, jak to prze pro wa dzić tech nicz nie itd.

Na stęp na spra wa, na któ rą war to zwró cić uwa gę, to roz ło że nie ak cen tów w opi sie roz -
mo wy po zy ska nio wej. In struk cja wy ja śnia spra wę zu peł nie oczy wi stą, to jest usta le nie, czy
wer bo wa ny „ma da ne o in te re su ją cej nas oso bie” (na le ża ło by do dać: lub w mia rę na tu ral ną
moż li wość ich zdo by cia), na to miast cał ko wi tym mil cze niem po mi ja pod sta wo wy pro blem,
a mia no wi cie, na ja kiej pod sta wie pra cow nik bez pie czeń stwa ma uznać, że roz mów ca na -
da je się do wer bo wa nia. Dla po rów na nia moż na już tu wska zać, że oma wia jąc o wie le prost -
szy przy pa dek wer bo wa nia pod groź bą aresz tu, Rom kow ski po da je przy naj mniej pew ne
ele men ty spo so bu prze pro wa dze nia roz mo wy po zy ska nio wej.

Przy czyn wska za ne go bra ku mo że być kil ka. Nie wy klu czo ne, że „uzna nie” ogra ni cza ło
się do usta le nia sto sun ku roz mów cy do no wej rze czy wi sto ści: je śli był on przy chyl ny, uzna -
wa no, że moż na pró bę pod jąć154. Za ta kim ro zu mo wa niem prze ma wiał by fakt, że – wbrew
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152 Już 19 VII 1945 r. Rad kie wicz w okól ni ku nr 15 zwra cał uwa gę pod wład nym, że nie ma ją upraw nień
do wy da wa nia po le ceń sta ro stom, są dom itd. AIPN, 01225/31, k. 33.

153 Spo ty ka nia się w po miesz cze niach mi li cyj nych in struk cja za ka zy wa ła (roz dział V, s. 26), ale w prak ty -
ce mia ły one miej sce.

154 Szef PUBP w Brzo zo wie Ju lian Woj tu sik w spra woz da niu z koń ca grud nia 1944 r. pi sał m.in.: „Wer -
bu nek agen ta prze pro wa dza my na stę pu ją co: po za zna jo mie niu się z je go oso bą oraz z je go za pa try wa nia mi
po li tycz ny mi pro po nu je my mu współ pra cę dla do bra oj czy zny. O ile agent [chy ba po ten cjal ny? – A.Z.] jest ze
stro ny re ak cji, tj. z AK, wer bu je my go przy mu so wo pod groź bą aresz to wa nia”; zob. Rok pierw szy… na Rze -
szowsz czyź nie..., s. 258. Por. też uwa gę za war tą w spra woz da niu WUBP w Lu bli nie za okres do 31 XII 1944 r.:
„Zor ga ni zo wa nie pra cy ope ra tyw nej w po wia tach nie na strę cza ło tak wiel kich trud no ści, gdyż w opar ciu o lu -
dzi ide owych moż na by ło zor ga ni zo wać in for ma cję i roz sze rzać ją”; zob. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie...,
s. 155. Je den z funk cjo na riu szy – ale mó wiąc o okre sie nie co póź niej szym – wspo mi na wręcz, że człon ko wie
PPR by li „głów nym źró dłem in for ma cji o za gro że niu dzia łal no ścią pod zie mia”. M. Ga łąz ka, Z lat służ by
w Po wia to wym Urzę dzie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Wę gro wie (1946–1948), „Ma te ria ły Hi sto rycz ne
Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, z. 5, s. 16 (AIPN, 0447/188, t. 2).



re gu łom sztu ki – do pie ro przy opi sie pra cy z agen tu rą (roz dział VI) po le ca no funk cjo na riu -
szo wi po znać ce chy cha rak te ru agen ta155. Przede wszyst kim war to za uwa żyć, że w prak ty -
ce wer bun ki bez groź by aresz to wa nia by ły sto sun ko wo rzad kie. Au tor in struk cji miał te go
świa do mość, co su ge ru je m.in. sfor mu ło wa nie 21. punk tu „Kwe stio na riu sza agen ta -in for -
ma to ra”, sta no wią ce go za łącz nik nr 1 do do ku men tu: „Da ta przy stą pie nia do współ pra cy
(czy zgo dził się do bro wol nie) [podkr. – A.Z.]”156. Ko lej na ewen tu al ność to za ło że nie, że
wer bu je się oso by, o któ rych wcze śniej są dzo no, iż są przy chyl nie na sta wio ne do no wych
władz, np. człon ków PPR. Moż na rów nież przy pusz czać, że w MBP uzna no, że nie war to
roz wo dzić się nad rze cza mi, któ rych i tak prze cięt ny pra cow nik ope ra cyj ny nie bę dzie
w sta nie re ali zo wać. Nie na le ży jed nak wy klu czyć in ne go do mnie ma nia. Być mo że za ło żo -
no, że zdro wo roz sąd ko wo my ślą cy funk cjo na riusz, któ re mu pod czas od pra wy prze ło żo ny
od czy ta sto sow ny frag ment in struk cji, za daw szy py ta nie o spo sób pro wa dze nia roz mo wy,
otrzy ma ust ne wska zów ki, ja kich na pi śmie dać nie chcia no – za sto so wa nia środ ków po za -
praw nych, np. za stra sze nia157.

W dal szej czę ści roz dzia łu wspo mi na się o wer bo wa niu pod groź bą aresz tu, po czym
wra ca do za cho wa nia pod czas roz mo wy z oso ba mi, któ rym za trzy ma nie nie gro zi.

„W cza sie wer bo wa nia nie na le ży za wer bo wa ne mu mó wić dla roz pra co wa nia cze go jest
za an ga żo wa ny, ale po cząt ko wo na le ży mu po le cić, by za wia da miał o wszyst kich wy stą pie -
niach i na stro jach an ty pań stwo wych” (s. 23).

Po wyż szy pas sus umiesz czo ny jest mię dzy punk ta mi po świę co ny mi wer bun ko wi
pod groź bą aresz tu i bez tej groź by. W grun cie rze czy mo że do ty czyć po stę po wa nia w oby -
dwu wa rian tach, choć ra czej wią zać go na le ży z tym dru gim. Wer bo wa ny pod groź bą aresz -
tu, za zwy czaj czło nek or ga ni za cji pod ziem nej, do brze wie dział, cze go od nie go się bę dzie
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155 O pój ściu na ilość mo że świad czyć rów nież ko lej ność ele men tów, na któ re funk cjo na riusz miał zwró -
cić uwa gę – naj pierw czy „na da je się do wer bo wa nia”, po tem czy „ma da ne o in te re su ją cej nas oso bie”. Od -
bior ca na ta kie sub tel no ści za pew ne nie zwró cił uwa gi, ale cha rak te ry zu ją one spo sób my śle nia au to ra in struk -
cji, a za pew ne ca łe go kie row nic twa re sor tu.

156 AIPN, 01254/416, k. 5/2/33v. Por. też ra por ty kie row ni ków PUBP, np. w Prze my ślu z 25 III 1945 r.:
„Agen tu rę wer bu je się naj czę ściej na pod sta wie kom pro mi tu ją cych ma te ria łów […]”. Ra port mie sięcz ny kie -
row ni ka PUBP w Prze my ślu za okres od 25 II do 25 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie...,
s. 457.

157 D. Iwa necz ko, op. cit., s. 84. Au tor po da je, że w lip cu 1947 r. pra cow nik PUBP w Prze wor sku Jó zef Ko -
zi mor, chcąc zmu sić do współ pra cy Sta ni sła wa Ma zu ra, po bił go. Funk cjo na riu sza ska za no na dwa i pół ro ku
wię zie nia do pie ro czte ry la ta póź niej. Nie zna la złem wzmian ki o ta kiej „tech ni ce” wer bo wa nia w la -
tach 1944–1945. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić, co miał na my śli kie row nik PUBP we Wło cław ku, do no -
sząc 12 II 1945 r. do WUBP w Byd gosz czy o zwer bo wa niu dwóch agen tów „pod stra chem”. Pi smo kie row ni ka
PUBP we Wło cław ku do ty czą ce dzia łal no ści gru py ope ra cyj nej przy by łej do Wło cław ka [w:] Rok pierw szy…
na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 37. H. Gry ta wspo mi na, że agen ta od ma wia ją ce go pod pi su pod zo bo wią za niem
„nę ka no”; wsku tek ta kie go „nę ka nia” wy je chał on do in nej czę ści Pol ski. H. Gry ta, op. cit., s. 100. Wy obra że nie
o sto sun ku do agen tów da ją wspo mnie nia in ne go funk cjo na riu sza. Po przed sta wie niu an ga żu ją cej du że si ły UB
i MO trzech wo je wództw, do wo dzo nej przez kie row ni ka WUBP w jed nym z nich, nieuda nej po go ni za tro pio ną
gru pą pod zie mia pi sze: „Uj rza łem, jak w ro wie kil ku pra cow ni ków UB z in ne go od dzia łu okła da ki ja mi ja kie -
goś męż czy znę. Wła śnie ten czło wiek był spraw cą na szej, tak wy czer pu ją cej i z gó ry ska za nej na nie po wo dze -
nie ak cji. Do wie dzia łem się, że to taj ny współ pra cow nik UB ma ją cy «doj ście» do ban dy […]. Praw do po dob nie
był w zmo wie z ban dy ta mi i ce lo wo wpro wa dził nas w błąd”. J. Diu pe ro, Z pro ble mów udzia łu Mi li cji Oby wa -
tel skiej w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie wo je wódz twa war szaw skie go 1944–1952, „Ma te ria ły Hi -
sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 5, s. 194 (AIPN, 0447/188, t. 2). Na mar gi ne sie moż na
stwier dzić, że za dzi wia fakt, iż w 1986 r., wpraw dzie w wy daw nic twie prze zna czo nym dla użyt ku we wnętrz ne -
go, ale nie opa trzo nym klau zu lą taj no ści, no szą cym ską di nąd wie le śla dów in ge ren cji cen zor skiej (au to cen zor -
skiej?), np. przy opi sie po sta wy do rad ców ra dziec kich, usil nie sta ra ją cych się nie mie szać w pol skie spra wy we -
wnętrz ne, uczą cych za sad pra wo rząd no ści itd., prze pusz czo no te go ro dza ju frag ment.



wy ma ga ło. Sa mo okre śle nie „w cza sie wer bo wa nia” jest nie pre cy zyj ne. Umiesz czo no je
przed frag men tem po świę co nym pod pi sa niu zo bo wią za nia do współ pra cy, co su ge ru je, że
już wte dy na le ża ło by wer bo wa ne mu po wie dzieć – choć bar dzo ogól nie – ja kie bę dą je go
za da nia. Pra wi dło wo roz wią za ny jest pro blem ukry wa nia przed wer bo wa nym rze czy wi -
stych za in te re so wań urzę du w po cząt ko wym okre sie współ pra cy. Już tu moż na do dać, że
w dal szej czę ści in struk cji wą tek ten nie zo sta nie roz wi nię ty, tzn. funk cjo na riusz nie do wie
się, kie dy i na ja kiej pod sta wie mo że przy stą pić do sta wia nia zwer bo wa ne mu za dań, do któ -
rych zo stał on fak tycz nie po zy ska ny (w przy szłych in struk cjach bliż szej oce nie wia ry god -
no ści agen ta bę dą słu ży ły za da nia kon tro l ne, np. zle ca nie zdo by cia in for ma cji o wy da rze -
niu zna nym już funk cjo na riu szo wi158).

Nie wy klu czo ne, że dla Rom kow skie go nie by ła to spra wa istot na. Au tor in struk cji lub
jego prze ło że ni, a mo że na wet fak tycz ni de cy den ci (Mo skwa i/lub fak tycz nie po dej mu ją ca
de cy zje gru pa w PPR), mo gli świa do mie sta wiać nie na ja kość, lecz ilość agen tu ry. War to
za dać py ta nie, do cze go zwer bo wa ni – bez groź by za sto so wa nia aresz tu – by li po trzeb ni.
Mie li po wia da miać za rów no o dzia ła niach, jak i na stro jach „an ty pań stwo wych”. Za ta kie
uzna wa no wy po wie dzi kry ty ku ją ce dzia łal ność władz lu bel skich, gwał ty i ra bun ki do ko ny -
wa ne przez woj ska ra dziec kie, wresz cie po zy tyw ne opi nie o Rzą dzie RP na Uchodź stwie159.
Tak więc od agen tu ry żą da no nie tyl ko in for ma cji o dzia ła niach au ten tycz nie an ty pań stwo -
wych, cze go wy ma ga ją wszyst kie służ by spe cjal ne, lecz tak że zwy kłe go do no si ciel stwa,
wpraw dzie do ce lów ope ra cyj nych ma ło przy dat ne go160, ale zna ko mi cie uła twia ją ce go dez -
in te gra cję spo łe czeń stwa.

Po ko lej nych kil ku zda niach do ty czą cych zo bo wią za nia do współ pra cy, a więc zno wu
od no szą cych się do oby dwu wa rian tów wer bun ku, czy ta my w in struk cji: „W wy pad ku, gdy
wer bo wa ny od mó wi współ pra cy z na mi, to na le ży wziąć od nie go zo bo wią za nie, że o tre -
ści roz mo wy i przy czy nie we zwa nia ni ko mu ni gdy nie po wie, i uprze dzić, że je że li zo bo -
wią za nia nie do trzy ma, to bę dzie po cią gnię ty do od po wie dzial no ści” (s. 24).

Oprócz spra wy oczy wi stej, tzn. bra ku pod staw praw nych ewen tu al ne go po cią gnię cia
do od po wie dzial no ści, war to wska zać jesz cze błąd me ry to rycz ny. Funk cjo na riusz nie zo stał
po in for mo wa ny, że mu si po in stru ować roz mów cę, jak ma swo je mu oto cze niu wy ja śnić
przy czy nę we zwa nia, a nie uwzględ nie nie te go gro zi ło de kon spi ra cją nie za mie rzo ną.

Trze ba tu zwró cić uwa gę, że au tor in struk cji w ogó le nie prze wi dział sy tu acji, iż oso ba
nie go dzą ca się na współ pra cę nie ze chce rów nież pod pi sać zo bo wią za nia o za cho wa niu
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158 Por. In struk cja nr 04/55 o za sa dach pra cy z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go
w PRL, 11 III 1955 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 82.

159 W ra por cie kie row ni ka PUBP w Tu cho li Bia ło ko zo wi cza czy ta my, że aresz to wa no „trzech pa nów, któ -
rzy nie za do wo le ni są z na szej Pol ski de mo kra tycz nej, a oglą da ją się na Lon dyn […]. Ci są za bra ni na pod sta -
wie ma te ria łu, któ ry mnie jest do star czo ny od te go, któ ry sły szał te sło wa, co oni mó wi li, ze zna nie zło żył wraz
ze swo im pod pi sem”. Tak więc ewen tu al ne do nie sie nia agen tu ral ne przy naj mniej czę ścio wo po kry wa ły by się
z „ofi cjal ny mi” do no sa mi. Ra port nr 6 kie row ni ka PUBP w Tu cho li, 26 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po -
mo rzu i Ku ja wach..., s. 72.

160 W 1954 r. w re fe ra cie z oka zji dzie się cio le cia Urzę du Bez pie czeń stwa oce nio no, że sieć udzie la in for -
ma cji, któ re bez tru du moż na uzy skać ofi cjal nie „od ak ty wu związ ko we go, spo łecz ne go, go spo dar cze go”.
AIPN, 0397/671, k. 15; por. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1953–1954. Tak ty ka, stra te gia, me to -
dy, wy bór i oprac. G. Maj chrzak, A. Pacz kow ski, War sza wa 2004, s. 384. Au to rzy wy ra zi li tam przy pusz cze -
nie, że re fe rat miał wy gło sić wi ce mi ni ster Pta siń ski, ale osta tecz nie do te go nie do szło. Pod czas na ra dy „ak -
ty wu par tyj no -służ bo we go” or ga nów bez pie czeń stwa 11 XII 1954 r. Rad kie wicz – wte dy już by ły mi ni ster
te go re sor tu – wręcz stwier dził, że ma so wość wer bun ków sta no wi ła ele ment ter ro ru (choć od no sił to do okre -
su po 1947 r.). Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1954–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, wy bór
i oprac. G. Maj chrzak, A. Pacz kow ski, War sza wa 2011, s. 70.



w ta jem ni cy tre ści roz mo wy z pra cow ni kiem bez pie czeń stwa, co do bit nie wska zu je na prze -
ko na nie Rom kow skie go o wszech mo cy re sor tu.

Wer bu nek pod groź bą aresz to wa nia in struk cja opi sy wa ła w spo sób na stę pu ją cy. „W celu
za wer bo wa nia ko goś z człon ków śle dzo nej przez nas gru py czy or ga ni za cji, ope ra cyj ny pra -
cow nik tak że do wia du je się o miej scu za miesz ka nia i pra cy je go i zbie ra wszel ki kom pro -
mi tu ją cy ma te riał na człon ka śle dzo nej or ga ni za cji i jed no cze śnie, wg moż li wo ści, or ga ni -
zu je kil ku dnio we śle dze nie te go osob ni ka ce lem za po zna nia się z je go zna jo my mi i ich
ad re sa mi” (s. 23).

W tym przy pad ku wi dzi my głęb sze przy go to wa nie się do roz mo wy po zy ska nio wej.
W po rów na niu z wa rian tem po przed nim do szedł ele ment ob ser wa cji po zwa la ją cy wy chwy -
cić kon tak ty oso by in te re su ją cej Urząd Bez pie czeń stwa, do ja kich do cho dzi ło po za miej -
scem za miesz ka nia i pra cy. Nie zna la zło się wy ja śnie nie, że in for ma cje o miej scu za miesz -
ka nia i pra cy gro ma dzi się tym ra zem pod nie co in nym ką tem niż w wa rian cie po przed nim.
Nie cho dzi – a przy naj mniej nie cho dzi przede wszyst kim – o wy szu ka nie po ten cjal ne go
agen ta w oto cze niu oso by in te re su ją cej apa rat bez pie czeń stwa, lecz o usta le nie jej kon tak -
tów, co bę dzie przy dat ne w roz mo wie po zy ska nio wej. Ko lej ną uster ką jest po mi nię cie
wska za nia kry te rium do bo ru kan dy da ta do zwer bo wa nia. Czy sta no wi je je go po zy cja w or -
ga ni za cji pod ziem nej, czy li wa ga moż li wych do zdo by cia in for ma cji, czy ra czej prze wi dy -
wa na ła twość po zy ska nia, czy li wy bór ko goś, o kim moż na są dzić, że bę dzie mniej niż to -
wa rzy sze od por ny na groź bę aresz tu lub jest skon flik to wa ny z kimś ze współ to wa rzy szy161?
Praw do po dob nie Rom kow ski ta ki mi sub tel no ścia mi się nie przej mo wał, a pró bę wer bun ku
trak to wał ja ko ru ty no wą czyn ność w sto sun ku do każ dej oso by, któ rą za mie rza się aresz to -
wać162. Na le ży jesz cze wska zać brak wy ja śnie nia po ję cia „ma te riał kom pro mi tu ją cy”.
Mogło od no sić się do spraw oby cza jo wych, ale bar dziej praw do po dob ne się wy da je, że do -
ty czy ło kon tak tów z pod zie miem da ją cych pod sta wę do za trzy ma nia.

„Ma jąc po wyż sze ma te ria ły i da ne, ze sta wia się, i da je do za twier dze nia kie row ni ko wi
plan ści śle taj ne go za trzy ma nia, upa trzo ne go dla za wer bo wa nia obiek tu, a po za twier dze niu
go, wy ko nu je się” (s. 24).

W po wyż szym frag men cie zwra ca uwa gę przede wszyst kim fa tal na pol sz czy zna nie po -
zwa la ją ca w spo sób jed no znacz ny usta lić my śli au to ra do ku men tu. Co miał za twier dzać
kie row nik? Z li te ral ne go od czy ta nia tek stu wy ni ka ło by, że tyl ko „plan ści śle taj ne go za trzy -
ma nia”? Czy mo że tak że „ze sta wie nie da nych” o oso bie, któ rą za mie rza się aresz to wać -
-wer bo wać, na co wska zy wa ły by przy to czo ne wy żej, za war te w roz dzia le IV uwa gi o ra por -
cie? Na le ży jesz cze przy po mnieć, że sa mo okre śle nie „kie row nik” bez uzu peł nie nia ran gą
jed nost ki by ło w tym cza sie nie pre cy zyj ne, od no si ło się bo wiem do osób kie ru ją cych sek -
cją, wy dzia łem, de par ta men tem lub urzę dem (wo je wódz kim lub po wia to wym)163.
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161 Oczy wi ście w ra mach każ dej z tych dwóch moż li wo ści wska za ne by ły by jesz cze kry te ria po moc ni cze:
bar dziej przy dat ne bę dą in for ma cje sze fa ko mór ki niż sze go szcze bla lub łącz ni ka z do wódz twem wyż sze go
szcze bla, oso by ob słu gu ją cej ra dio sta cję czy peł nią cej funk cje kwa ter mi strzow skie.

162 O tym, że nie mal z re gu ły sta wia się pro po zy cję współ pra cy, in for mo wał Ra port o służ bie bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go z 1946 r. opu bli ko wa ny przez Bo gu sła wa Kop kę i Grze go rza Maj chrza ka; zob. B. Kop ka,
G. Maj chrzak, Ra port o służ bie bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 1946 ro ku, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003,
nr 1, s. 260. Praw dzi wość te go spo strze że nia po twier dza cha rak te ry stycz ne zda nie Ja na Zim nic kie go, kie row -
ni ka Wy dzia łu IV A (śled cze go) WUBP w Byd gosz czy, koń czą ce je go ra port z 17 XIII 1945 r. po kon tro li
PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim: „Za bie ra jąc nie któ rym po wia tom wszyst kich aresz to wa nych, po zba wia my ich
cał ko wi cie agen tu ry […]”; zob. Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 397.

163 AIPN, 1572/49, k. 34; AIPN, 01258/129, Roz kaz mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 19,
18 III 1946 r., k. 62.



Rom kow ski – jak zwy kle w tej in struk cji – po mi nął istot ny pro blem. Nie wska zał bo -
wiem, w ja kim ce lu ze sta wia się da ne zdo by te pod czas ob ser wa cji.

„Ma jąc ze zwo le nie na za wer bo wa nie jed ne go z człon ków roz pra co wa nej [po win no być
roz pra co wy wa nej, po przed nio uży to okre śle nia „śle dzo nej” – A.Z.] or ga ni za cji, ostat ni zo -
sta je ści śle taj nie za trzy ma ny i przy pro wa dzo ny na wcze śniej przy go to wa ne miesz ka nie, dla
od by cia z nim roz mo wy” (s. 24).

Du ży na cisk na taj ność za trzy ma nia to re zul tat wie dzy o tym, że pod zie mie nie uf nie od -
no si się do każ de go, cho ciaż by na krót ko za trzy ma ne go przez Urząd Bez pie czeń stwa164.
Nie jest ja sne, co kry je się pod ter mi nem „wcze śniej przy go to wa ne miesz ka nie”. Je śli Rom -
kow ski miał na my śli miesz ka nie kon spi ra cyj ne – a ta kie sko ja rze nie na su wa ło się praw do -
po dob nie od bior cy – sta no wi ło by to błąd me ry to rycz ny165. Wer bo wa ny mógł by pod pi sać
zo bo wią za nie do współ pra cy, a po wy pusz cze niu ujaw nić ad res przed to wa rzy sza mi z or ga -
ni za cji. W efek cie po przez ob ser wa cję lo ka lu pod zie mie mo gło by usta lić pra cow ni ków bez -
pie czeń stwa i agen tów. Za pew ne le piej by ło po zo sta wić funk cjo na riu szom moż li wość spro -
wa dze nia za trzy ma ne go do sie dzi by UB (pod wa run kiem zro bie nia te go w spo sób taj ny)166.
W tym wy pad ku ewen tu al ne ujaw nie nie miej sca roz mo wy nie gro zi ło de kon spi ra cją.

Koń co we aka pi ty roz dzia łu I po świę co ne są tak ty ce pro wa dze nia dia lo gu z wer bo wa -
nym: „Z po cząt ku pro po nu je się za trzy ma ne mu opo wie dzieć o so bie wszyst ko do kład nie,
o swo ich krew nych i zna jo mych. Je śli za trzy ma ny sam otwar cie przy zna się do przy na leż -
no ści do wro giej nam gru py czy or ga ni za cji i opo wie o dzia łal no ści swo ich współ dzia ła czy,
to ope ra cyj ny pra cow nik spi su je pro to kół je go ze znań w cha rak te rze, a na stęp nie pro po nu -
je mu współ pra cę z na mi, co po twier dza się zo bo wią za niem.

W wy pad ku, gdy za trzy ma ny nie opo wie o swej przy na leż no ści do wro giej nam or ga ni -
za cji, wte dy prac[ownik] oper[acyj ny] ust nie przed sta wia pa rę fak tów, wy ka zu ją cych je go
wro gą dzia łal ność, mó wiąc przy tym, że wszyst ko o nim wie my, pro po nu je mu być otwar -
tym i sa me mu wszyst ko opo wie dzieć.

Przy po zy tyw nym wy ni ku, z ze znań ta kich spi su je się pro to kół, na stęp nie pro po nu je się
współ pra cę z na mi, co tak że po twier dza się zo bo wią za niem” (s. 24).

Do pie ro z te go frag men tu wy ni ka, do cze go po trzeb ne by ły da ne z roz po zna wa nia miej -
sca za miesz ka nia i pra cy wer bo wa ne go, a tak że z ob ser wa cji. Pra cow nik ope ra cyj ny otrzy -
mał ma te riał po rów naw czy do kon fron ta cji z je go ze zna nia mi, choć mo że to – zwa żyw szy
na po ziom od bior ców – na le ża ło na pi sać bar dziej wy raź nie.

War to pod kre ślić, że funk cjo na riu sze otrzy ma li tu wska zów ki do tech ni ki pro wa dze nia
roz mo wy. Au tor in struk cji prze wi dział, że za trzy ma ny mo że po cząt ko wo sta rać się do ni -
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164 AIPN, 0297/16, t. 9, Nie pod pi sa ne opra co wa nie o WUBP w Bia łym sto ku i jed nost kach pod leg -
łych, 10 IV 1964 r., k. 6–7. W za war tym w nim spra woz da niu Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem za li sto -
pad 1945 r. czy ta my: „Do tych, któ rzy by li w Urzę dzie Bez pie czeń stwa cho ciażby raz lub zo sta li zwol nie ni
z aresz tu, oto cze nie od no si się nie uf nie […]”. Por. też za łą czo ne przez Rom kow skie go przy pi śmie
z 9 VII 1945 r. do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Wy tycz ne do zwal cza nia służ by bez pie czeń stwa, tzw. ak cji
„B”, opra co wa ne przez sztab głów ny AK [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 131.

165 Ale ta ka by ła za pew ne prak ty ka. Dla okre su póź niej sze go po twier dza ją wy stą pie nie kie row ni ka WUBP
w Byd gosz czy Hi po li ta Dul ja sza pod czas od pra wy sze fów PUBP: „Więk szość po wia tów nie po sia da kon spi ra cyj -
nych miesz kań. Jak moż na wer bo wać lu dzi z wro gich or ga ni za cji, je że li nie ma miej sca”. Ste no gram z od pra wy
kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 321.

166 W prak ty ce to sto so wa no. Por. Wspo mnie nia Ja na Gor liń skie go, pierw sze go sze fa PUBP w Miel cu
(wrze sień 1944 – maj 1945), oprac. Z. Na wroc ki, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2004, t. 1,
s. 388–389. Przy to czo na tu tech ni ka za trzy ma nia we wrze śniu 1944 r. ko men dan ta Miej skie go Ob wo du AK
w Miel cu Kon stan te go Łu bień skie go wy glą da praw do po dob nie, choć sa me wspo mnie nia są ra czej in ter pre ta -
cją pi sa ną po 1989 r.; por. uwa gi Z. Na wroc kie go – ibi dem, s. 367.



cze go nie przy zna wać, w związ ku z czym Rom kow ski wska zy wał dro gę dal szej in da ga cji:
ujaw nie nie czę ści wie dzy o kon tak tach i dzia ła niach wer bo wa ne go, by w ten spo sób „stwo -
rzyć mu szan sę” do przy zna nia się do in nych rze czy. Fak tycz nie cho dzi ło oczy wi ście o to,
by funk cjo na riu szo wi po zo sta wić ma te riał po rów naw czy dla dal szej czę ści ze znań.

Nie ja sne jest wspo mnia ne już zda nie o spi sa niu „ze znań w cha rak te rze”. Wy da je się, że
miał to być cha rak ter po dej rza ne go, co uła twia ło by w przy szło ści na cisk na wer bo wa ne go.
Nie moż na jed nak wy klu czyć, że nie przej mu jąc się wzglę da mi praw ny mi, cho dzi ło właśnie
o za pis „w cha rak te rze” – z po zo sta wie niem wol ne go miej sca – i groź by wo bec prze słu chi -
wa ne go, że w za leż no ści od roz wo ju sy tu acji (czy taj: ja ko ści współ pra cy) wpi sze się tam
„świad ka” lub „po dej rza ne go”, a na wet „oskar żo ne go”.

Ostat nie zda nia roz dzia łu in for mu ją, że w ra zie od mo wy współ pra cy – nie za leż nie od tego,
czy roz mów ca przy znał się do „wro giej” dzia łal no ści, czy też nie – aresz tu je się go i pro -
wa dzi prze ciw nie mu śledz two.

Po myśl ny wer bu nek po wi nien za koń czyć się wy bra niem przez zwer bo wa ne go pseu do -
ni mu oraz pod pi sa niem zo bo wią za nia do współ pra cy (czy ni li to wszy scy po zy ska ni)167.
Sło wom: „Zo bo wią za nie pi sze się w do wol nej for mie” prze czy ły na stę pu ją ce uści śle nia
wska zu ją ce, że: zo bo wią za nie po win no za wie rać „w tre ści chęć da ne go pra cow ni ka do ak -
tyw nej współ pra cy z or ga na mi bezp[ie czeń stwa] publ[icz ne go], obo wią zek na tych mia sto -
we go za wia da mia nia o wszyst kich wro gich ele men tach oraz su mien ne wy ko ny wa nie
wszel kich po wie rzo nych mu zle ceń w okre ślo nym ter mi nie. Oprócz te go w zo bo wią za niu
po wi nien za wer bo wa ny na pi sać, że obo wią zu je się za wsze i wszę dzie współ pra cę swo ją
z or ga na mi bezp[ie czeń stwa] publ[icz ne go] utrzy my wać w naj głęb szej ta jem ni cy, a za roz -
gło sze nie jej po nie sie sro gą od po wie dzial ność” (s. 24).

War to za uwa żyć, że ta ka for ma zo bo wią za nia by ła bar dzo nie bez piecz na dla agen ta
in spe. Za wsze moż na by ło mu po sta wić za rzut, że o czymś nie po in for mo wał (nie on
określał, kto jest „ele men tem wro gim”) lub nie wy ko nu je zle ceń w okre ślo nym ter mi nie. 

„Wer bo wa ny wy bie ra so bie pseu do nim. Zo bo wią za nie pi sze za wer bo wa ny sam i sam też
je pod pi su je” (s. 23–24).

Z wy bie ra niem pseu do ni mu by wa ło róż nie, nie kie dy nada wał go funk cjo na riusz. Na to miast
nie wy ja śnio no od bior com, cze mu pseu do nim słu żył – choć w wa run kach koń ca woj ny to aku -
rat po win no być zro zu mia łe – ani dla cze go wy ma ga no sa mo dziel ne go na pi sa nia zo bo wią za nia
(w przy szło ści moż na to by ło wy ko rzy stać do szan ta żo wa nia agen ta groź bą ujaw nie nia).

Istot nym ele men tem po zy ska nia by ła ko lej na czyn ność, ja ką miał wy ko nać no wo zwer -
bo wa ny: „Po wi nien na pi sać do kład ny swój ży cio rys i po dać w nim spis swo ich bli skich
zna jo mych i wszyst ko to za ra zem zo sta wić u pra cow ni ka BP” (s. 24).

Funk cjo na riu szom nie wy ja śnio no, ja ki był cel spo rzą dze nia te go do ku men tu. Mógł się im
wy da wać czymś na tu ral nym, gdyż sa mi po da wa li te go ro dza ju da ne o so bie, przy stę pu jąc
do pra cy w re sor cie1 68. Oczy wi ście cho dzi ło o po sze rze nie wie dzy o no wym agen cie, co moż na
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167 Szcze gó ło wy opis zo bo wią za nia za miesz czo no mię dzy punk ta mi do ty czą cy mi wer bo wa nia pod groź bą
aresz tu. Z tek stu wy ni ka jed nak, że wią za no go ra czej z wer bo wa ny mi bez tej groź by. W koń co wej czę ści roz -
dzia łu, przy oma wia niu wer bun ku pod groź bą aresz tu czy ta my, że za trzy ma ne mu „pro po nu je się współ pra cę
z na mi, co tak że [podkr. – A.Z.] po twier dza się zo bo wią za niem” (s. 24). W prak ty ce pierw szych mie się cy dzia -
ła nia bez pie czeń stwa z po bie ra niem for mal ne go zo bo wią za nia by wa ło róż nie; por. H. Gry ta, op. cit., s. 100.

168 Po da wa li rów nież da ne o ro dzi nie. Nie jest ja sne, dla cze go nie żą da no te go od agen tów. Nie wy klu czo -
ne, że au tor in struk cji za po mniał o tym na pi sać w tym miej scu. Punkt 19 za łącz ni ka nr 1 „Kwe stio na riu sza
agen ta -in for ma to ra” na ka zu je po dać je go „stan ro dzin ny (po dać miej sce za miesz ka nia bra ci, sióstr itd.)”. Dla -
cze go po mi nię to współ mał żon ka? To chy ba też świad czy o po śpiesz nym przy go to wy wa niu in struk cji – a wy -
da je się, że ta in for ma cja od zwer bo wa ne go by ła by tu bar dzo przy dat na. AIPN, 01254/416, k. 5/2/33v.



by ło wy ko rzy stać za rów no prze ciw je go oto cze niu169, jak – w róż ny spo sób – prze ciw sa me -
mu agen to wi. Na pew no ja ko ma te riał po rów naw czy do spraw dza nia po da nych przez nie go
w in nym miej scu in for ma cji. Nie wia do mo na to miast, czy już wte dy trak to wa no od ręcz nie
wy pi sa ne da ne o bli skich zna jo mych ja ko po ten cjal ne źró dło na ci sku na agen ta, któ ry chciał -
by ze rwać współ pra cę (moż li wość szan ta żu, że kom pro mi tu ją ce do ku men ty zo sta ną po ka za -
ne ko muś z opi sy wa nych). Na le ży pa mię tać jesz cze o efek cie psy cho lo gicz nym, z któ re go
zresz tą od bior cy in struk cji za pew ne nie zda wa li so bie spra wy. Wer bo wa ny, zwłasz cza za gro -
żo ny aresz tem, pod wpły wem stra chu mógł pod pi sać zo bo wią za nie, sa mo z sie bie nie ude rza -
ją ce wszak w ni ko go. Pod wpły wem re flek sji – lub po pro stu uwol nio ny od groź by aresz -
tu – mógł pró bo wać uciec od współ pra cy, np. opusz cza jąc te ren, co w wa run kach ów cze snych
mi gra cji nie by ło szcze gól nie trud ne. Zło że nie in for ma cji o bli skich sta wia ło wer bo wa ne go
już w in nej sy tu acji. Bar dziej in te li gent ny miał świa do mość za szko dze nia ro dzi nie i/lub zna -
jo mym, choć by przez po da nie ad re su, no we go na zwi ska ko le żan ki czy na wet sio stry. Praw -
do po dob nie był przez to mniej zdol ny do dal sze go opo ru. A do cho dzi ło do te go py ta nie: Ja się
za ła ma łem czę ścio wo, czy któ ryś z ko le gów nie po szedł na współ pra cę170?

Osob ny, krót ki roz dział in struk cji po świę co no do bo ro wi i wer bun ko wi agen tu ry do pra -
cy wy wia dow czej za gra ni cą.

W stycz niu 1945 r. przy stą pio no w MBP do or ga ni za cji Wy dzia łu Wy wia du17 1. Po cząt -
ko wo je go głów nym ce lem by ło pro wa dze nie dzia łal no ści na te re nach pol skich znaj du ją -
cych się pod oku pa cją nie miec ką, przy czym jed no z pod sta wo wych za dań mia ła sta no wić
pe ne tra cja dzia ła ją cych tam pol skich ugru po wań nie pod le gło ścio wych. Wska zy wał na to
frag ment okól ni ka, w któ rym Rad kie wicz po le cał kie row ni kom WUBP i PUBP, by w ty po -
wa niu kan dy da tów do pra cy na tych te re nach uwzględ niać „po sia da nie kon tak tów do ist nie -
ją cych tam or ga ni za cji, jak np. AK, NSZ, Str[on nic two] Na ro do we, de le ga tur rzą du lon dyń -
skie go”172. De cy zję o wer bun ku de fac to za strze ga no dla cen tra li. Te ren miał je dy nie
prze słać do Wy dzia łu Wy wia du da ne bio gra ficz ne i cha rak te ry sty ki (uzu peł nia ne na bie żą -
co) kan dy da tów, któ rych na le ża ło wy brać spo śród agen tów spraw dzo nych w pra cy, od da -
nych no wym wła dzom173.

W in struk cji sto sow ny roz dział brzmiał na stę pu ją co:
„II. Do bór i wer bo wa nie agen tu ry dla pra cy wy wia dow czej za gra ni cą
Dla pra cy za gra ni cą, w więk szo ści wy pad ków, przy do bie ra niu kan dy da tów dla wer bo -

wa nia zwra ca się uwa gę na:
1. Zna jo mość ję zy ka te go pań stwa, do kąd agent ma być prze rzu co ny.
2. Ewen tu al ną bli ską174 ro dzi nę i zna jo mo ści w tym pań stwie.
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169 Szcze gól nie cen ne by ło to w przy pad ku wer bun ku człon ka pod ziem nej or ga ni za cji. Wpraw dzie wśród
uwag o po zy ski wa niu pod groź bą aresz tu, ina czej niż przy oma wia niu zo bo wią za nia, nie wspo mi na się, że
zwer bo wa ny ma ta kie in for ma cje po dać, ale zna la zły się już one w pro to ko le prze słu cha nia. 

170 O re ak cjach pod pi su ją cych, któ rzy na stęp nie po wia do mi li o tym prze ło żo nych z pod zie mia, zob. mel -
dun ki WiN [w:] K. Czu ba ra, op. cit., s. 97–98.

171 AIPN, 01435/14, t. 2, Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej w la tach
1944–1978. Cen tra la, t. I, s. 137; por. W. An drze jew ski, op. cit., s. 30. Au tor utrzy mu je, że do or ga ni za cji wy -
wia du przy stą pio no już w grud niu 1944 r., ale pierw szym do ku men tem two rzą cym je go zrę by or ga ni za cyj ne
był Okól nik nr 2 z 15 I 1945 r.

172 Okól nik mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go do kie row ni ków wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go, sty czeń 1945 r. (brak da ty dzien nej – przed 20) [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 102.

173 Ibi dem, s. 102–103.
174 W eg zem pla rzu ma szy no pi so wym (AIPN, 01258/12, k. 4–9) za miast „bli ską ro dzi nę” jest „pol ska

rodzi ne”, co zwa żyw szy na bra ki zna ków diak rytycz nych tam tej ma szy ny ozna cza „pol ską ro dzi nę”.



3. Zna jo mość miej sco wo ści, w któ rej agent ma prze by wać.
4. Zna jo mość oby cza jów da ne go pań stwa.
5. Ro dzi nę i zwią zek z nią na te re nie Pol ski, oraz je go sto sun ki wza jem ne.
Ta kich agen tów za sad ni czo naj le piej wer bo wać, pod kre śla jąc moc no uczu cia pa trio tycz -

ne” (s. 24).
W po rów na niu ze stycz nio wym okól ni kiem Rad kie wi cza rzu ca się w oczy brak wzmian -

ki o ro li od bior ców in struk cji przy po zy ski wa niu agen tu ry do pra cy za gra ni cą. Z sa me go
tek stu wy ni ka, że mo gli oni ta kich wer bun ków do ko ny wać. Przy oma wia niu upraw nień
do za twier dza nia po zy skań nie ma wzmian ki o ja kichś szcze gól nych wy mo gach w wy pad -
ku te go ty pu agen tu ry, tak więc teo re tycz nie – tyl ko w świe tle in struk cji – kie row nik PUBP
mógł za de cy do wać o po zy ska niu agen ta do pra cy np. w USA (na ja kiej pod sta wie miał by
oce nić sto pień zna jo mo ści ję zy ka?)175. Fak tycz na kon tro la w znacz nej mie rze i tak po zo sta -
wa ła w rę kach cen tra li, gdyż ona mo gła prze rzu cić agen ta da lej na Za chód. Jed nak w od nie -
sie niu do te re nów pol skich po zo sta ją cych pod oku pa cją nie miec ką nie by ło to już ta kie
oczy wi ste.

War to zwró cić uwa gę, że znik nę ła su ge stia stycz nio we go okól ni ka, iż do pra cy za gra ni -
cą wy szu ku je się w za sa dzie oso by już spraw dzo ne w pra cy agen tu ral nej.

Zu peł nie nie zro zu mia ła jest myśl Rom kow skie go wy ra żo na w punk cie pią tym. Nie wia -
do mo, czy cho dzi o ro dzi nę za miesz ka łą na te re nie ziem pol skich za ję tych przez Niem ców,
czy ad mi ni stro wa nych już przez obóz lu bel ski. Sfor mu ło wa nie „je go [wer bo wa ne go – A.Z.]
sto sun ki wza jem ne” [za pew ne więź z ro dzi ną – A.Z.] nie okre śla ich cha rak te ru. Mo że tu
cho dzić za rów no o to, by kan dy dat miał do bre kon tak ty z ro dzi ną za miesz ka łą na te re nie
przy szłej dzia łal no ści, jak też był moc no zwią za ny z krewnymi po zo sta ją cy mi po stro nie
wschod niej – czyż by mia ła to być gwa ran cja, że nie spró bu je uciecz ki?

Moż na od nieść wra że nie, że ca ły oma wia ny roz dział peł ni w in struk cji ro lę „ozdob ni ka”.
Teo re tycz nie po wi nien się tam zna leźć, więc go wpi sa no, ale au tor chy ba za kła dał, że
w tych struk tu rach te re no wych, w któ rych nie bę dą ist nieć wy dzie lo ne ko mór ki wy wia -
du176, nikt prak tycz nie wer bun ków agen tu ry prze zna czo nej do pra cy za gra ni cą nie bę dzie
do ko ny wał177. Trud no wy ma gać te go od funk cjo na riu sza, któ re mu trze ba by ło uświa do mić
po trze bę zna jo mo ści ję zy ka kra ju, do któ re go za mie rza no skie ro wać agen ta. Tro chę jed nak
dzi wi fakt, że in struk cja nie od sy ła ła lub nie prze pi sy wa ła po sta no wień stycz nio we go okól -
ni ka Rad kie wi cza, któ re spra wę wy wia du sta wia ły w spo sób o wie le bar dziej ra cjo nal ny.

Ja ko osob ny pro blem wy od ręb nio no „Wer bo wa nie agen tu ry w miej scach od osob nie nia”
(roz dział III).

„Wer bo wa nie agen tu ry w miej scach od osob nie nia pro wa dzi się w śro do wi sku aresz to wa -
nych, otwar cie przy zna ją cych się do wi ny i śledz two, co do któ rych już zo sta ło za koń czo -
ne” (s. 24).

Po raz ko lej ny funk cjo na riusz do sta wał tyl ko in for ma cje tech nicz ne – wska za no mu kon -
kret nie mniej szą gru pę aresz to wa nych, wśród któ rej miał szu kać kan dy da ta na wer bu nek.
Nie przed sta wio no na to miast ani kry te riów do bo ru (wy so kość przy pusz czal ne go wy ro ku,
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175 W rze czy wi sto ści w kra jach po za eu ro pej skich jesz cze przez pa rę lat dzia łal no ści wy wia dow czej nie
pro wa dzo no. S. Słom ka, „Ge ne za i zmia ny or ga ni za cyj no -struk tu ral ne De par ta men tu I MSW”, s. 7
(AIPN, 02387/5).

176 W lu tym i mar cu w WUBP w Byd gosz czy, Ka to wi cach, Kra ko wie, Ło dzi, Po zna niu i Rze szo wie utwo -
rzo no sek cje – pod le ga ją ce kie row ni kom – zaj mu ją ce się wy wia dem. W. An drze jew ski, op. cit., s. 31–32.

177 W pu bli ko wa nych pro to ko łach od praw, ra por tach z kon tro li i spra woz da niach z te go okre su brak śla -
dów za in te re so wa nia pro ble ma ty ką wy wia du za gra nicz ne go.



po dat ność na ule ga nie pre sji prze słu chu ją cych itd.), ani me to dy prze pro wa dze nia roz mo wy
po zy ska nio wej, ro dza ju ar gu men tów, ja kich na le ża ło by użyć.

War to za uwa żyć, że w tym wy pad ku ma my rów nież do czy nie nia z książ ko wym wręcz
przy pad kiem lek ce wa że nia wła snych prze pi sów. Wy da ne trzy dni wcze śniej za rzą dze nie
nr 3 na ka zy wa ło przed kła dać do Biu ra Praw ne go pro jek ty prze pi sów w ce lu „za cho wa nia
jed no li to ści” mię dzy ni mi178. Tym cza sem dwa dni po oma wia nej in struk cji – wbrew jej wy -
raź ne mu na ka zo wi, że wer bu nek pro wa dzi się wo bec więź niów, wo bec któ rych za koń czo -
no już śledz two – kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go, opi su jąc za da nia sek cji śled czych, do -
pu ścił moż li wość wer bun ku „spo śród znaj du ją cych się w śledz twie”179. Na wia sem mó wiąc,
to ostat nie sta no wi sko wy da je się bar dziej uza sad nio ne z me ry to rycz ne go punk tu wi dze nia.

„W wy pad kach, kie dy mię dzy aresz to wa ny mi nie ma kan dy da ta dla za wer bo wa nia,
a agent jest po trzeb ny, to wte dy za po zwo le niem kie row ni ka, w spe cjal nych wy pad kach,
moż na wy ko rzy stać do brze spraw dzo nych w prak tycz nej ro bo cie agen tów znaj du ją cych się
na swo bo dzie. Wy bra ny do te go ce lu agent po wi nien być uprze dzo ny i za po zna ny z re gu la -
mi nem wię zien nym i po wi nien znać do kład nie przy czy nę aresz to wa nia” (s. 24).

Jak wy ni ka z po wyż sze go frag men tu, do pusz cza no moż li wość fik cyj ne go za trzy ma nia
agen ta znaj du ją ce go się na wol no ści ce lem wpro wa dze nia go do aresz tu. Pra cow nik ope ra -
cyj ny otrzy mał kil ka prak tycz nych wska zó wek do ty czą cych re ali za cji te go za da nia. Spo -
śród nich zwra ca uwa gę uzna nie za ko niecz ne wy ja śnie nie spra wy wy da ją cej się oczy wi stą,
że „agent po wi nien być uprze dzo ny” (przed aresz to wa niem). Wart od no to wa nia jest tak że
zwrot „za po zwo le niem kie row ni ka, w spe cjal nych wy pad kach”. Teo re tycz nie je go zgo dy
wy ma gał każ dy wer bu nek. Po ło że nie na ci sku na nią w kon kret nej sy tu acji spra wia ło, że
wła śnie ta sy tu acja za pa da ła od bior cy w pa mięć, a tym sa mym za cie ra ła się wie dza o po -
trze bie ak cep ta cji prze ło żo ne go w in nych wy pad kach.

Te ma tem czę ści pierw szej roz dzia łu IV jest – zgod nie z ty tu łem – „Prze wer bo wy wa nie
za gra nicz nej agen tu ry”.

Uwa gi od no śnie do tej czyn no ści w za sa dzie po wta rza ją in for ma cje do ty czą ce wer bun -
ku po taj nym za trzy ma niu. Róż ni cę sta no wi fakt, że do pusz cza się prze wer bo wa nie agen ta
obce go wy wia du, któ ry „jest przez nas aresz to wa ny i znaj du je się w wię zie niu” (s. 24).
Ta ewen tu al ność wy da je się być tyl ko teo re tycz na wo bec wy mo gu, by nie wie dzie li o tym
„jego kie row ni cy i współ dzia ła cze”. Uży cie ostat nie go sło wa skła nia do pew nej re flek sji.

Wy wiad po słu gu je się w swo jej pra cy agen ta mi. Na okre śle nie tej ka te go rii osób ja ko
cało ści moż na uży wać róż nych mniej lub bar dziej fa cho wych ter mi nów, np. „współ pra cow -
ni cy”, ale ni gdy „współ dzia ła cze”. Ten ter min zna ko mi cie pa su je na to miast do osób pro wa -
dzą cych pra cę po li tycz ną, spo łecz ną itp., m.in. dzia ła ją cych w pod zie miu. Praw do po dob nie
tak mie li go zro zu mieć od bior cy in struk cji. Uży cie go w po wią za niu z za gra nicz ną agen tu -
rą mia ło stwo rzyć prze ko na nie, że pod zie mie w grun cie rze czy jest agen tu rą ob cych wy wia -
dów. Po dob ne spoj rze nie na opo zy cję służ bom ra dziec kim na rzu cił już Le nin. W Pol sce
Ludo wej znaj dzie ono wy raz w ide olo gicz nych wstę pach przy szłych in struk cji o pra cy ope -
ra cyj nej180.
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178 AIPN, 1572/31, Za rzą dze nie MBP nr 3, 10 II 1945 r., k. 4. 
179 Pi smo Mi ko ła ja Ore chwy do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 15 II 1945 r.

[w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 108. 
180 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 31, 47, 94–95, 123–124. Nie ma wstę pu w in struk cji z 9 XII 1989 r., co na -

le ży tłu ma czyć zmie nio ną sy tu acją po li tycz ną, oraz w In struk cji 04 z 11 III 1955. W tym ostat nim wy pad ku
jest to kon se kwen cją fak tu, że te go sa me go dnia wpro wa dzo no dwie in struk cje, a wstęp ide olo gicz ny umiesz -
czo no nie w do ty czą cej pra cy z agen tu rą, lecz po świę co nej pro wa dze niu spraw. 



Pra ca z agen tu rą

Roz dział VI za ty tu ło wa ny „Pra ca z agen tu rą” trak tu je o jej aspek tach za sad ni czych, pięć
in nych na to miast po świę co no za gad nie niom szcze gó ło wym: kon tro li pra cy agen tu ry (VII),
do nie sie niom agen tu ral nym (VIII), na gra dza niu agen tu ry (IX), po stę po wa niu w ra zie zmia -
ny miej sca za miesz ka nia przez agen ta (X) oraz ze rwa niu łącz no ści z agen tem (XII).

Roz dział VI skła da się z kil ku luź nych wąt ków sy gna li zu ją cych ra czej pro blem, niż
wska zu ją cych ja kieś kon kret ne je go roz wią za nia. Sto sun ko wo du żo miej sca zaj mu je roz po -
czy na ją cy go wstęp ide olo gicz ny.

„Od pra wi dło wej or ga ni za cji pra cy z agen tu rą za le ży jej owoc ność. Pra cow nik ope ra cyj -
ny obo wią za ny jest, bez prze rwy, pra co wać nad roz sze rze niem swe go świa to po glą du, gdyż
tyl ko ta ki pra cow nik mo że zor ga ni zo wać pra cę z agen tu rą i mo że na nią wpły wać w po -
trzeb nym kie run ku.

Pra cow nik ope ra cyj ny o niż szym stop niu in te li gen cji od swo jej agen tu ry nie po tra fi brać
ak tyw ne go udzia łu w roz mo wach i dać od po wied nią i za do wa la ją cą od po wiedź na in te re -
su ją ce ich za gad nie nia. W tym agen tu ra szyb ko się zo rien tu je i to wpły wa na po ni że nie au -
to ry te tu pra cow ni ka” (s. 25).

Po wyż szy tekst za rów no swo ją nie po praw ną gra ma ty ką, jak i ode rwa ną od ży cia tre ścią
spra wia wra że nie, że ję zyk par tyj ny prze nie sio no na grunt urzę dów bez pie czeń stwa. Pra -
cow nik ope ra cyj ny, zo bo wią za ny do „roz sze rza nia swe go świa to po glą du”, praw do po dob nie
nie ro zu miał zna cze nia te go ostat nie go sło wa. Być mo że w prak ty ce cho dzi ło o spo wo do -
wa nie ak tyw niej sze go udzia łu w czy tel nic twie pra sy par tyj nej181. No ta be ne trud no do strzec
zwią zek mię dzy „roz sze rza niem świa to po glą du” a lep szą or ga ni za cją pra cy z agen tu rą.
Znacz nie sku tecz niej sze by ło by po głę bie nie wie dzy ogól nej, do cze go jed nak – mi mo ofi -
cjal nych sta rań – nie mo gło być at mos fe ry w urzę dach, w któ rych se kre tar ki i ma szy nist ki
prze wyż sza ły wy kształ ce niem swo ich prze ło żo nych182.

Pierw sza me ry to rycz na wska zów ka do ty czy ła spo so bów wią za nia agen ta z re sor tem.
Pra cow nik ope ra cyj ny po wi nien być wo bec nie go bar dzo „uważ ny” (te go po ję cia nie tłu -
ma czo no) oraz „tro skli wy”. Sze rzej roz wi nię to ten te mat w roz dzia le po świę co nym na gra -
dza niu agen tu ry (IX). Wy ja śnia no tam, że „nie każ dy agent pra cu je tyl ko dla pie nię dzy i wy -
na gro dze nia” (s. 27).

Stwier dze nie to z teo re tycz ne go punk tu wi dze nia jest oczy wi ście praw dzi we, ale dla ów -
cze snych re aliów nie co abs trak cyj ne. Mo ty wem po wo du ją cym współ pra cę więk szo ści
agen tu ry by ła oba wa przed re pre sja mi, choć oczy wi ście ko rzy ści ma te rial ne mo gły sta no -
wić do dat ko wy bo dziec dla zła ma nej już jed nost ki.

Do za gad nie nia te go przy wią zy wa no jed nak du żą wa gę. Roz róż nia no przy tym gra ty fi -
ka cję za do nie sie nie od wrę cze nia do brze pra cu ją ce mu agen to wi po da run ku, wy ko rzy stu jąc
w tym ce lu je go imie ni ny lub uro dzi ny. Rów nież ta ostat nia czyn ność nie po win na być trak -
to wa na me cha nicz nie. Pra cow nik ope ra cyj ny po wi nien wcze śniej zo rien to wać się, ja kie są
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181 Por. Roz kaz nr 4 z 6 I 1945 r., w któ rym kie row nik WUBP w Rze szo wie na ka zy wał m.in. wspól ne czy -
ta nie waż niej szych ar ty ku łów pra so wych. Roz kaz nr 4 o pra cy po li tycz no -wy cho waw czej w apa ra cie bez pie -
czeń stwa, 6 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 307.

182 In na rzecz, że wie le z nich by ło bar dzo na iw nych, zu peł nie nie ro zu mia ło za cho dzą cych zmian. Ja ko
przy kład mo gą po słu żyć po da nia o pra cę za czy na ją ce się od słów: „Je stem Po lką wy zna nia rzym sko -ka to lic -
kie go...” – por. ak ta oso bo we AIPN, 0193/180, rozdz. I, k. 3; opi nia pra cow ni ka kadr (rozdz. III, k. 2): „Po li -
tycz na anal fa bet ka. Bez myśl na. Żad nych za in te re so wań po li tycz no -spo łecz nych”. W War sza wie po da nia tra -
fia ły za zwy czaj na biur ko dzia łacz ki KPP He le ny Mar ko wicz (Ru chli Ginc burg, uży wa ła rów nież in nych
na zwisk).



po trze by agen ta i w mia rę moż li wo ści uła twić ich re ali za cję nie tyl ko w for mie wy pła ty pie -
nię dzy, ale np. po móc w otrzy ma niu miesz ka nia lub zna le zie niu pra cy183.

Jed no cze śnie pod kre śla no, że nie moż na przy zwy cza ić agen ta do pra cy tyl ko za pie nią -
dze (jak się nie za pła ci, to do nie sie nia nie bę dzie).

Po wspo mnie niu o po trze bie „tro ski” o agen ta w in struk cji po ja wia się zda nie: „Nim
prac[ownik] oper[acyj ny] roz pocz nie pra cę z agen tem, po wi nien wcze śniej po znać je go do -
dat nie i ujem ne ce chy cha rak te ru, je go skłon no ści i moż li wo ści” (s. 25).

Stwier dze nie to jest oczy wi ście słusz ne, na to miast wąt pli wo ści bu dzi umiesz cze nie go
do pie ro w tym miej scu. Wstęp ne czyn no ści w tym kie run ku po win ny być do ko na ne
przed przy stą pie niem do wer bo wa nia, a póź niej na bie żą co ko ry go wa ne. „Nim […] roz -
pocz nie pra cę z agen tem” – tzn. kie dy? Pod czas roz mo wy wer bun ko wej? Po pod pi sa niu zo -
bo wią za nia? Na su wa się py ta nie, czy był to tyl ko błąd me ry to rycz ny (po win no być
przed przy stą pie niem do wer bo wa nia), czy też wy raz prze świad cze nia, że na le ży wer bo -
wać, ko go się da, na wet je śli po zy ska nie nie przy nie sie ko rzy ści ope ra cyj nych. 

Nie ja ko „tra dy cyj nie” wska zów ki Rom kow skie go ury wa ją się w miej scu, w któ rym na -
le ża ło by przejść do kon kre tu. Brak jest przy kła du wska zu ją ce go ja kąś ce chę cha rak te ru
agen ta i spo sób jej wy ko rzy sta nia przez pra cow ni ka ope ra cyj ne go. A dla od bior cy in struk -
cji po wią za nie teo re tycz ne go za le ce nia z prak ty ką nie mu sia ło być oczy wi ste.

Bar dzo kon kret nie przed sta wio no w do ku men cie, ja kie za cho wa nia pra cow ni ka ope ra -
cyj ne go nie po win ny mieć miej sca. Wy li czo no tu taj za kaz przyj mo wa nia pre zen tów (rów -
nież w for mie po czę stun ku), jak też utrzy my wa nia in tym nych kon tak tów z ko bie ta mi184.
Po da no rów nież szcze gó ły tech nicz ne: funk cjo na riusz nie po wi nien spo ty kać się z agen tu -
rą w mun du rze woj sko wym185, w gma chu bez pie czeń stwa lub mi li cji, w miesz ka niu włas -
nym lub agen ta, nie mógł też prze ka zy wać ani od bie rać in for ma cji za po śred nic twem osób
trze cich.

Pierw sza część roz dzia łu koń czy ła się wska zów ką ide olo gicz ną: „W sys te ma tycz nej pra -
cy z agen tem prac[ownik] oper[acyj ny] po wi nien wy cho wy wać go w du chu od da nia i dys -
cy pli ny przy po ru czo nych zle ce niach” (s. 26).

Ja kie po win ny być for my te go wy cho wy wa nia, nie po da no.
W oma wia nym frag men cie zwra ca uwa gę po mi nię cie naj bar dziej po wszech ne go, a za ra -

zem naj istot niej sze go ele men tu współ pra cy, tj. spo tka nia z agen tem. Do ty czą ce go aspek ty
zo sta ły za sy gna li zo wa ne w róż nych czę ściach in struk cji, lecz w do ku men cie nie za war to
infor ma cji, cze mu wła ści wie słu ży spo tka nie i jak po win no ono prze bie gać. Teo ria i tym
razem po zo sta wa ła więc w ty le za prak ty ką. Przy naj mniej nie któ rzy z pod wład nych Rom -
kow skie go wie dzie li, że przed spo tka niem z agen tem pra cow nik po wi nien zo stać po in stru -
owa ny przez prze ło żo ne go, jak prze pro wa dzić roz mo wę, ja kie dać za le ce nia186. 
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183 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 27. Bez ba dań szcze gó ło wych do ty czą cych kon kret nych agen tów trud no
odpo wie dzieć na py ta nie, na ile te za le ce nia od zwier cie dla ły rze czy wi stość. Przy kład przy wró ce nia in for ma -
to ra do pra cy w efek cie dzia łań bez pie czeń stwa spo ty ka my w ra por cie re fe ren ta Sek cji 6 WUBP w Byd gosz -
czy Jana Pasz kow skie go; zob. Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 96. 

184 Praw do po dob nie wy ni ka ło to z do świad czeń, choć przy kła dy, ja ki mi dys po nu ję, po cho dzą z okre su
póź niej sze go; zob. Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 120 (przyp. 89).

185 Re ali za cja te go mo gła być niełatwa z uwa gi na trud no ści w za opa trze niu. Na le ży do dać, że w pierw -
szej fa zie dzia ła nia re sor tu kie row ni cy urzę dów za bie ga li wła śnie o mun du ry; por. Ra port kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie dla RBP PKWN w Lu bli nie o sy tu acji spo łecz nej i po li tycz nej w wo je wódz twie rze szow -
skim, 24 X 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 139.

186 Pi sał o tym kie row nik PUBP w Ja ro sła wiu Ta de usz Ochoc ki w spra woz da niu z 24 II 1945 r. In struk ta żu
udzie la li kie row ni cy sek cji, w waż niej szych wy pad kach – kie row nik PUBP lub je go za stęp ca. Spra woz da nie



„Przyj mo wa nie agen tów (spo tka nia z agen tu rą)” to pod ty tuł dru giej czę ści roz dzia łu.
Wska zy wa no w niej, że wszyst kie sek cje po zy sku ją ce agen tu rę po win ny mieć miesz ka nia
kon spi ra cyj ne, w któ rych do cho dzi ło by do spo tkań z agen ta mi. Jak już wspo mnia no, bliż -
sze okre śle nie cha rak te ru tych lo ka li by ło bar dzo nie pre cy zyj ne. Nie po da no rów nież, jak
miesz ka nie na le ży zor ga ni zo wać, kto od po wia da za spo sób je go wy ko rzy sta nia – choć zna -
la zło się nie co traf nych szcze gó łów o wy ma ga niach, ja kim po win no ono od po wia dać, np.
mieć od dziel ne wej ście, być izo lo wa ne od są sia dów. Prze ka za no na to miast wie le – tak że
zasadnych – in for ma cji prak tycz nych o spo so bie ko rzy sta nia z lo ka lu w ta ki spo sób, by
ogra ni czyć moż li wo ści de kon spi ra cji. Przede wszyst kim na le ża ło w miesz ka niu przyj mo -
wać „nie wię cej niż 5–7 agen tów” i to tyl ko ta kich, „do któ rych ma się za ufa nie”. To ostat -
nie by ło istot ne, gdyż pra cow ni cy nie mie li tej świa do mo ści187. In na spra wa, że w prak ty ce
ta kich, któ rym bez pie czeń stwo mo gło ufać, by ło nie wie lu, jak te go do wo dzi re gu lar ne
maso we zry wa nie kon tak tów188. Spo tka nia na le ża ło roz pla no wać tak, by ni gdy nie spo tka -
ło się dwóch agen tów (kto za to od po wia dał, czy usta lał ja kiś gra fik spo tkań – już nie po -
da no). Pra cow nik ope ra cyj ny mógł przy cho dzić do miesz ka nia tyl ko w cy wil nym ubra niu.
Za rów no on, jak i agent przed wej ściem po win ni spraw dzić, czy nikt ich nie śle dzi.

Z agen tu rą, do któ rej nie mia ło się za ufa nia, na le ża ło spo ty kać się w miej scach pu blicz -
nych bez zwra ca nia na sie bie uwa gi oto cze nia. 

Fakt, że za gad nie nie „Spraw dza nie pra cy agen tu ry” zo sta ło wy róż nio ne od ręb nym roz -
dzia łem, wska zu je, iż przy wią zy wa no doń du żą wa gę. Na to miast po świę ce nie mu za le d -
wie jed ne go zda nia, a tak że je go treść: „Za sad ni czą for mą spraw dza nia agen ta jest wpro -
wa dze nie do te go sa me go obiek tu za in te re so wa nia dru gie go, tj. rów no le głej agen tu ry,
i re gu lar ne śle dze nie za agen tem i obiek tem, do któ re go przy dzie lo ny jest da ny agent”
(s. 26) – do wo dzą, że Rom kow ski nie miał tu zbyt du żo do prze ka za nia. Nie pa dły np.
wska zów ki, ja kie go ty pu za da nia na le ży sta wiać agen tom, by stwier dzić wia ry god ność ich
do nie sień (po le ce nie spo tka nia ze so bą i po rów na nie re la cji)189. „Re gu lar ne [a nie wy ryw -
ko we – A.Z.] śle dze nie za agen tem” mo że i teo re tycz nie uza sad nio ne, jed nak w rze czy wi -
sto ści do dat ko wo ob cią ża ło by si ły funk cjo na riu szy i prak tycz nie by ło by nie do zre ali zo -
wa nia.
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kie row ni ka PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP w Rze szo wie, 24 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź -
nie..., s. 410. Kie row nik PUBP w Rze szo wie Ze non Ki wer ski in for mo wał, że przed spo tka niem do ko nu je się
ana li zy za gad nie nia, do któ re go agent jest wy ko rzy sty wa ny, spraw dza wy ko na nie po przed nie go za da nia, przy -
go to wu je no we. Ra port kie row ni ka PUBP w Rze szo wie o pra cy pod le głe go mu urzę du zło żo ny kie row ni ko -
wi WUBP w Rze szo wie, 27 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 469. Na wet w ra zie moż -
li we go upięk sze nia rze czy wi sto ści przez Ochoc kie go i Ki wer skie go z ich uwag wy ni ka, że ro zu mie li, ja ką ro lę
w pra cy ope ra cyj nej peł ni spo tka nie z agen tem. In struk cja do wo dów ta kie go ro zu mie nia nie przy no si.

187 Kie row nik WUBP w Rze szo wie Sta ni sław Imio łek mel do wał Sta ni sła wo wi Rad kie wi czo wi, że „spo -
tka nia [z agen tu rą] od by wa ją się tyl ko [podkr. – A.Z.] na za kon spi ro wa nych miesz ka niach”. Ra port kie row -
ni ka WUBP w Rze szo wie Sta ni sła wa Imioł ka do Sta ni sła wa Rad kie wi cza, 27 XII 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 265. Dla ni niej szych roz wa żań nie jest waż ne, czy Imio łek pi sał praw dę. Isto tę sta -
no wi fakt, że nie miał świa do mo ści, że agen tu ry nie spraw dzo nej nie po win no się przyj mo wać w ta kich miesz -
ka niach, a o ist nie niu ta kich agen tów – zwer bo wa nych pod groź bą aresz tu, a więc nie pew nych – mu siał wie -
dzieć; por. frag ment spra woz da nia sze fa PUBP w Brzo zo wie Ju lia na Woj tu si ka z koń ca grud nia 1944 r.: „O ile
agent jest ze stro ny re ak cji, tj. z AK, wer bu je my go przy mu so wo pod groź bą aresz to wa nia”. Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 258.

188 S. Po le szak, op. cit., s. 47–48.
189 Teo re tycz nie pra cow ni cy wie dzie li o po trze bie kon fron ta cji do nie sień agen tów. Ra port kie row ni ka

WUBP w Rze szo wie Sta ni sła wa Imioł ka do Sta ni sła wa Rad kie wi cza, 27 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 265.



„Agen tu ral ne do nie sie nie” to naj bar dziej roz bu do wa ny spo śród roz dzia łów szcze gó ło -
wych po świę co nych współ pra cy. Roz po czy na ją ce go zda nie: „Ope ra cyj ny prac[ownik] musi
swo ją agen tu rę na uczyć pi sać do nie sie nia w ten spo sób, że by nie by ły dłu gie i za wie ra ły
w so bie wszyst ko, o czym chce agent za wia do mić”190 jest oczy wi ście słusz ne, ale za war te
w nim po le ce nie zde cy do wa nie prze wyż sza ło moż li wo ści funk cjo na riu sza (przy naj mniej
PUBP), któ ry sam tak pi sać nie umiał.

Da lej znaj du je się wie le uwag prak tycz nych, po dob nie jak w nie mal ca łym tek ście uło -
żo nych cha otycz nie i – w istot nych mo men tach – uni ka ją cych kon kre tów191.

Nie bu dzą wąt pli wo ści dwie spra wy: jed na tech nicz na – do nie sie nie mia ło być pod pi sa -
ne tyl ko pseu do ni mem, dru ga me ry to rycz na – za kaz włą cza nia ma te ria łów agen tu ral nych
do spraw śled czych.

Funk cjo na riusz do wia dy wał się rów nież, że po po wro cie ze spo tka nia do urzę du pra cow -
nik ope ra cyj ny, „je że li to po trzeb ne, od bi ja do nie sie nie agen ta w kil ku eg zem pla rzach,
a ory gi nał z ko pią od bi tą na ma szy nie (że by by ło lżej od czy tać), po zło że niu ra por tu u kie -
row ni ka, wszy wa do tecz ki służ bo wej agen ta. Resz tę od pi sów, w od dziel nej tecz ce pod szy -
wa do roz pra co wa nia – w za leż no ści od te go, o kim jest to do nie sie nie i ja ki ma dal szy plan
dzia ła nia w związ ku z otrzy ma nym ra por tem” (s. 26–27).

Zro zu mie nie te go frag men tu dla od bior cy by ło nie wąt pli wie trud ne. Nie roz pi sa no tu
czyn no ści w spo sób chro no lo gicz ny (za mel do wa nie się z ra por tem u kie row ni ka, je go de -
cy zja, czyn no ści zwią za ne z wy ko na niem ko pii). Jak nie mal w ca łym do ku men cie wy ja -
śnio no spra wę dość oczy wi stą, tj. przy czy nę prze pi sa nia tek stu na ma szy nie, na to miast po -
mi nię to za gad nie nia istot ne, cho ciaż by uza sad nie nie po trze by za cho wa nia ory gi na łu
(by w przy szło ści mieć do dat ko wy ele ment na ci sku na agen ta, któ ry chciał by ze rwać współ -
pra cę)192. Z tek stu nie wia do mo, ja ka jest ro la kie row ni ka, mia no wi cie, czy on (mógł wie -
dzieć o spra wach, ja kich pod wład ny nie znał), czy pra cow nik po dej mu je fak tycz nie me ry -
to rycz ną – a tu ukry tą pod po zo rem czyn no ści tech nicz nej – de cy zję o licz bie na ka za nych
do spo rzą dze nia ko pii. Ozna cza ło to w rze czy wi sto ści roz strzy ga nie nie tyl ko do ilu pro wa -
dzo nych spraw do nie sie nie moż na wy ko rzy stać, lecz tak że czy na je go pod sta wie nie roz -
po cząć ja kiejś no wej spra wy. Rów nież ta ostat nia ewen tu al ność – po mi nię ta przez Rom -
kow skie go mil cze niem – wska zy wa ła by, że de cy zja po win na na le żeć do prze ło żo ne go.
O ile w tym przy pad ku moż na przy jąć, że au tor in struk cji po pro stu nie prze my ślał spra wy
do koń ca, o ty le brak szcze gó łów o spo so bie „od bi cia ko pii” mógł wy ni kać z te go sa me go
po wo du, ale mógł też być za bie giem ce lo wym.

Li te ral ne od czy ta nie za pi su „od bi ja [podkr. – A.Z.] do nie sie nie agen ta w kil ku eg zem pla -
rzach” pro wa dzi do wnio sku, że czyn ność tę po wi nien wy ko nać pra cow nik ope ra cyj ny.
Ponie waż za pew ne po nad 90 proc. tej gru py na ma szy nie pi sać nie umia ło, prze pi sa nie
donie sie nia na le ża ło by zle cać ma szy nist kom, któ re dzię ki te mu sta wa ły by się naj le piej
poinfor mo wa ny mi oso ba mi w urzę dzie. Spo so bem czę ścio we go za ra dze nia tej sy tu acji
byłoby po le ce nie pra cow ni kom ope ra cyj nym, by przed od da niem do nie sie nia ma szy ni st ce
sa mi prze pi sa li ręcz nie je go tekst, opusz cza jąc nie któ re in for ma cje (np. do ty czą ce da nych
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190 Tak w ory gi na le; T. Ru zi kow ski (op. cit., s. 26) opu ścił sło wa „w so bie”.
191 Przed sta wia jąc je dla więk szej przej rzy sto ści, nie bę dę za cho wy wał ko lej no ści wy stę pu ją cej w tek ście.
192 Pra cow ni cy nie za wsze zda wa li so bie z te go spra wę. W PUBP w Za mo ściu „ope ra tyw ny pra cow nik

Sza bat wszyst kie otrzy ma ne ma te ria ły od agen tów po rwał i spa lił, a so bie po zo sta wił tyl ko ko pie” – moż na
prze czy tać w roz ka zie kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go. Roz kaz nr 15 kie row ni ka
WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 145.
Przy pis nr 1 na tej że stro nie in for mu je, że Sza bat ukoń czył cztery kla sy szko ły pod sta wo wej.



oso bo wych). Jed nak i ta kie roz wią za nie by ło by trud ne do re ali za cji w prak ty ce. Stąd nie moż -
na wy klu czyć, że sfor mu ło wa nie in struk cji ma chro nić jej au to ra przed ewen tu al ny mi kon se -
kwen cja mi ujaw nie nia in for ma cji przez ma szy nist ki. Na pod sta wie tek stu do ku men tu za wsze
moż na wy ka zać, że „od bić”, tj. prze pi sać na ma szy nie, po wi nien pra cow nik ope ra cyj ny.

Opis ze wnętrz ny wy glą du ko pii nie wzbu dza wąt pli wo ści. Roz miesz cze nie nie któ rych
z je go ele men tów, miej sce pseu do ni mu, klau zu li taj no ści, no wych za dań dla agen ta prze -
trwa do koń ca dzia łal no ści SB.

Kon kret nym czyn no ściom funk cjo na riu sza w kon tak cie z agen tem po świę co ne są dwa
zda nia, no ta be ne roz dzie lo ne in nym, co od bior cy in struk cji utrud nia ło ich po wią za nie.

„Je że li agent w swo im do nie sie niu wspo mi na o ja kiejś oso bie, to obo wiąz ko wo po wi nien
o niej po dać wszel kie da ne [...]. Prac[ownik] oper[acyj ny], otrzy maw szy do nie sie nie, obo -
wią za ny jest do kład nie za po znać się z nim i dać zle ce nie do dal szej pra cy” (s. 26).

Rom kow ski nie sko rzy stał z oka zji, by wy tłu ma czyć zwią zek mię dzy tre ścią do nie sie nia
a zle ce nia mi, np. wska zu jąc, że po win no się sta wiać za da nie po głę bie nia prze ka za nych
przez agen ta ogól nych in for ma cji o oso bie.

Nie umie jęt ność wła ści we go sta wia nia za dań, nie kie dy wręcz brak zro zu mie nia po trze by
ana li zy wia do mo ści za war tych w do nie sie niach, przez dłu gi czas bę dą sta no wi ły jed ną
z pod sta wo wych bo lą czek w pra cy ope ra cyj nej urzę dów bez pie czeń stwa193.

Roz dział X in stru ował, jak na le ży po stę po wać w ra zie zmia ny miej sca za miesz ka nia
przez agen ta, uwzględ nia jąc tyl ko sy tu ację, gdy funk cjo na riusz był o tej że po in for mo wa ny.
Pod czas ostat nie go spo tka nia pra cow nik „uma wia” ha sło, a na stęp nie – wraz z ad re -
sem – prze ka zu je je kie row ni ko wi Urzę du Bez pie czeń stwa w miej sco wo ści, do kąd agent
wy je chał, od któ re go po wi nien otrzy mać po twier dze nie o na wią za niu łącz no ści w no wym
miej scu. Na wia sem mó wiąc, nie uwzględ nio no sy tu acji prze nie sie nia się agen ta do mia sta
wo je wódz kie go. Od bior cy nie po in for mo wa no, do ja kie go urzę du na le ży się wów czas
zwró cić: po wia to we go (miej skie go) czy wo je wódz kie go.

Wię cej uwa gi wy pa da po świę cić spo so bo wi, w ja ki omó wio no „Ze rwa nie łącz no ści
z agen tem” (roz dział XII). Do pusz cza no je w na stę pu ją cych wy pad kach:

„1. Roz kon spi ro wa nie agen ta.
2. Nie moż li wość dal sze go wy ko rzy sta nia agen ta.
3. Brak za ufa nia do agen ta.
4. Cięż ka cho ro ba czy śmierć agen ta” (s. 28).
Od stro ny for mal nej wy ma ga ne by ło zło że nie kie row ni ko wi ra por tu, w któ rym na le ża ło

scha rak te ry zo wać dzia łal ność w okre sie współ pra cy i wska zać „przy czy ny -po trze by” ze -
rwa nia kon tak tu. Po otrzy ma niu je go zgo dy19 4, pra cow nik ope ra cyj ny kon takt „ury wa”.

Sy tu acja wska za na w punk tach 2 i 4 nie wy ma ga ko men ta rza. Nie co za ska ku je po mi nię -
cie wska zó wek o spo so bie re ago wa nia w ra zie bra ku za ufa nia do agen ta195.

Du że zdzi wie nie wy wo łu je na to miast nie fra so bli we po trak to wa nie (spro wa dze nie tyl ko
do roz wią za nia współ pra cy) pro ble mu de kon spi ra cji agen ta. W re aliach po cząt ku 1945 r.
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193 O nie wy ko rzy sty wa niu do nie sień in for mo wa li w ra por cie z 19 VI 1945 r. Jan Woj ta szek i Edward Ło -
szak z WUBP w Lu bli nie. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 304. Roz ka zem Fau sty na Grzy bow skie go
z 6 VII 1945 r. kie row nik PUBP w Lu bar to wie zo stał uka ra ny m.in. za to, że nie prze glą dał do nie sień agen tu -
ral nych i nie wszczy nał spraw, któ re na ich pod sta wie na le ża ło za ło żyć. Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli -
nie do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie w spra wie or ga ni za cji pra cy urzę du, 6 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 151–152.

194 W od nie sie niu do śmier ci agen ta ten punkt wy glą da nie po waż nie.
195 Bę dzie o tym mo wa w In struk cji 012 z 15 VIII 1953 r. i na stęp nych. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 42.



mo gło ono ozna czać je go śmierć196. Sam Rom kow ski dwa mie sią ce wcze śniej pod czas
odpra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie na ka zy wał tro skę o za cho wa nie kon -
spira cji. Da wał przy tym wska zów kę, by w ra zie groź by ujaw nie nia współ pra cy sto so wać
me to dę ge sta po, czy li agen ta aresz to wać197.

Ta kie po sta wie nie spra wy – wy raź nie sprzecz ne z wy stę pu ją cy mi w in struk cji na ka za mi
tro ski o agen ta, udzie la nia mu po mo cy – po ka zu je bar dzo uty li tar ny sto su nek Urzę du Bez -
pie czeń stwa do tej gru py lu dzi. Zde kon spi ro wa ny prze sta wał być po trzeb ny, a je go ewen tu -
al na śmierć nie by ła stra tą ope ra cyj ną. Być mo że au tor in struk cji do dat ko wo wy cho dził
z za ło że nia, że sze re go wi pra cow ni cy nie bę dą w sta nie wer bo wać war to ścio wej agen tu ry,
a po zy ska ni przez nich in for ma to rzy do sta ną sztam po we za da nia (wy kry wa nie bro ni i ra -
dio od bior ni ków, śle dze nie po dej rza nych w te re nie)198. W tym sta nie rze czy ujaw nie nie
współ pra cow ni ka by ło nie bez piecz ne tyl ko dla nie go, a nie dla bez pie ki – ewen tu al ne ujaw -
nie nie przez zde kon spi ro wa ne go, do ja kich ce lów zo stał po zy ska ny, nie gro zi ło stra ta mi
ope ra cyj ny mi (każ dy wie dział, że UB in te re su je się ob cy mi na da nym te re nie, szu ka wła -
ści cie li bro ni itd.).

Spe cy ficz nej ka te go rii osób w spo sób taj ny współ pra cu ją cych z bez pie czeń stwem (re zy -
den tom) po świę co no roz dział V. Zwra ca uwa gę je go ty tuł: „Or ga ni za cja re zy den cji”, nie wąt -
pli wie mo gą cy wpro wa dzić nie co za mie sza nia u od bior cy, któ ry pod sło wem „re zy den cja”
ro zu miał za pew ne sie dzi bę oso by bar dzo za moż nej. De fi ni cji ter mi nu in struk cja nie po da wa -
ła, z kon tek stu wy ni ka ło jed nak, że cho dzi o czyn ność po wo ły wa nia i pro wa dze nia re zy den -
tów, czy li osób bę dą cych po śred ni ka mi mię dzy pra cow ni kiem ope ra cyj nym a agen ta mi.

Jak wspo mnia no wy żej, uży wa ne w roz dzia le po ję cia „agent” i „in for ma tor” nie zo sta ły
ja sno okre ślo ne, stąd nie jest oczy wi ste, ko go re zy dent mo że pro wa dzić. Na to miast za rów -
no kry te ria do bo ru sa me go re zy den ta (in te li gent ny, zdy scy pli no wa ny, od da ny agent) i ko -
rzy ści ope ra cyj ne pły ną ce z je go pra cy (od cią że nie cza so we funk cjo na riu sza, lep sza kon spi -
ra cja) zo sta ły przed sta wio ne pra wi dło wo. Bra ku je wy ja śnie nia, dla ja kie go ty pu śro do wisk
(np. za kła dów pra cy w ma łych miej sco wo ściach, gdzie czę ste po ja wia nie się oso by z ze -
wnątrz bu dzi ło by za in te re so wa nie oto cze nia) po wo ła nie re zy den ta by ło by szcze gól nie
przy dat ne.

Na za koń cze nie roz wa żań na te mat za war tej w in struk cji wie dzy o pro wa dze niu agen tu -
ry trze ba wska zać za gad nie nia po mi nię te. Przede wszyst kim rzu ca się w oczy jej jed no -
stron ne trak to wa nie, wy łącz nie ja ko źró dła in for ma cji. Nie zna la zła się wzmian ka o jej
moż li wo ściach w dzia ła niach dez in for ma cyj nych. O tym, że ta ki spo sób wy ko rzy sta nia
osób taj nie współ pra cu ją cych z bez pie czeń stwem był zna ny kie row nic twu MBP, świad czy
Okól nik nr 1 Rad kie wi cza z 5 stycznia 1945 r., na ka zu ją cy użyć agen tów do po róż nie nia
AK z BCh przez roz po wszech nia nie wia do mo ści, że ta ostat nia or ga ni za cja ma się w ca ło ści
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196 Wie le wy pad ków wy mie nio nych w spra woz da niach róż nych jed no stek, np. Spra woz da nie kie row ni ka
PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP w Rze szo wie z pra cy nad roz wo jem sie ci agen tu ral nej oraz ak cji prze ciw ko
oso bom zwią za nym z pod zie miem nie pod le gło ścio wym, 24 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź -
nie..., s. 409. W Lu bar to wie do grud nia 1944 r. za strze lo no pię ciu in for ma to rów; zob. Pro to kół od pra wy kie -
row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 336; por.
też K. Sy cho wicz, op. cit., s. 57, 61.

197 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 336.

198 O za da niach sta wia nych in for ma to rom por. m.in. Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka PUBP w Chełm -
nie, 19 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 127–128. Przy kła dy do nie sień o te go typu
spra wach w Spra woz da niu kie row ni ka Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem WUBP w Lu bli nie, 20 VIII 1945 r.
[w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 191, 197.



ujaw nić. Je go roz dziel nik – 70 eg zem pla rzy, kie ro wa nych m.in. do PUBP – świad czy, że nie
by ło to za da nie prze wi dzia ne dla ja kiejś wy bra nej gru py pra cow ni ków, lecz prze ka za ne
do po wszech ne go wy ko na nia199.

Nie uwzględ nio no moż li wo ści uchy la nia się przez agen ta od współ pra cy, opusz cze nia te -
re nu miej sca za miesz ka nia bez in for mo wa nia o tym funk cjo na riu sza.

Je dy nie z krót kiej wzmian ki z roz dzia łu po świę co ne go do ku men to wa niu współ pra cy:
„W służ bo wej tecz ce agen ta po win no pod szy wać się […] pla ny wpro wa dze nia agen ta do ta -
kie go czy in ne go roz pra co wa nia” (s. 27) – pra cow nik ope ra cyj ny mógł do wie dzieć się o po -
trze bie spo rzą dza nia ta kich pla nów. O tym, jak to wy ko nać, in struk cja mil czy. 

Ude rza brak wia do mo ści fa cho wych o nie któ rych za gad nie niach za sy gna li zo wa nych we
frag men tach do ty czą cych wer bun ku. Nie ma żad nej wzmian ki o or ga ni zo wa niu spo tkań
z agen tu rą w aresz tach. Przy oka zji oma wia nia kon tak tów z agen tem pi sze się o je go szko -
le niu ide olo gicz nym, na to miast bra ku je sło wa o fa cho wym – jak np. wska za niu spo so bów
za po bie ga nia de kon spi ra cji (tyl ko jed na wzmian ka przy oka zji wcho dze nia do miesz kań
kon spi ra cyj nych), zbie ra nia in for ma cji bez zwró ce nia na sie bie uwa gi oto cze nia (czę stym
błę dem no wych współ pra cow ni ków by ła du ża – nie wy stę pu ją ca wcze śniej w ich za cho wa -
niu – wścib skość). 

Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć na py ta nie, ja ka by ła przy czy na tych bra ków. Oczy -
wi ście i w tym wy pad ku moż na wska zać za rów no po śpiech przy two rze niu in struk cji, jak
i nie do sta tecz ną wie dzę o pra cy ope ra cyj nej jej au to ra, de fac to mniej szą w tym cza sie ro lę
agen tu ry w po rów na niu z uzy ski wa niem in for ma cji po przez śledz two. Nie moż na jed nak
oprzeć się wra że niu, że – wbrew wie lo krot nie po wta rza nym de kla ra cjom – Rom kow skie mu
i/lub je go mo co daw com nie spe cjal nie za le ża ło na ochro nie agen tów re sor tu. Czy dla no wej
wła dzy by ło nie bez piecz ne, że pod zie mie li kwi du je nie któ rych by łych je go uczest ni ków?

Do ku men to wa nie współ pra cy

Oma wia jąc za sa dy do ty czą ce do ku men ta cji współ pra cy, trze ba mieć świa do mość, że jej
pro wa dze nie (nie mó wiąc już o pra wi dło wo ści) za nie dby wa ły na wet te jed nost ki, któ re
z samą pra cą ra dzi ły so bie le piej. By ło to praw do po dob nie skut kiem nie tyl ko kło po tów,
jakie ta czyn ność spra wia ła funk cjo na riu szom, lecz tak że nie zro zu mie nia przez nich ce lu
i zna cze nia tej pra cy.

W in struk cji oma wia ne mu za gad nie niu po świę co no roz dzia ły XI, XIII i XIV, wzmian ki
w trzech in nych (I, X, XII) oraz dwa pierw sze za łącz ni ki. Tro chę dzi wi do łą cze nie ostat nie -
go, trze cie go za łącz ni ka, któ ry do ty czył spra woz daw czo ści i pra cow ni kom ope ra cyj nym nie
mu siał być zna ny.

W cza sie lek tu ry za sad ni cze go dla tej te ma ty ki roz dzia łu XI („Za ło że nie oso bi stej i służ -
bo wej tecz ki agen ta”) rzu ca się w oczy brak in for ma cji pod sta wo wej – od bior ca do wia dy -
wał się o obo wiąz ku pro wa dze nia dwóch od ręb nych te czek oraz o za war to ści każ dej z nich,
na to miast nie wy ja śnio no mu, ja ka jest te go przy czy na (kon spi ra cja agen ta). Po mi nię to na -
wet że la zną re gu łę, że w tecz ce służ bo wej nie mo że zna leźć się ża den za pis z da ny mi per -
so nal ny mi oso by współ pra cu ją cej. W po wią za niu z fak tem, że (słusz nie) funk cjo na riusz nie
mógł prze cho wy wać tecz ki oso bi stej u sie bie, lecz u swo je go bez po śred nie go prze ło żo ne -
go200, stwa rza ło to bar dzo praw do po dob ne za gro że nie za pi sa nia „dla pa mię ci” przy naj -
mniej pod sta wo wych da nych agen ta w trzy ma nej u sie bie tecz ce służ bo wej, czy li na ru sze -
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199 AIPN, 01225/31, k. 6–6v.
200 Je dy ny raz w ca łej in struk cji wy stę pu je bliż sze okre śle nie kie row ni ka przez wska za nie kon kret nej pod -

le głej mu ko mór ki, tj. sek cji (roz dział XIII, s. 28).



nia za sa dy po dziel no ści in for ma cji o agen cie2 01. Istot na jest na to miast in for ma cja, że agen -
tu ra o pro wa dze niu te go ro dza ju te czek wie dzieć nie po win na (s. 27).

Roz dział XIV opi sy wał spo sób ewi den cjo no wa nia re zy den tów, agen tów i in for ma to rów.
Na każ de go no wo zwer bo wa ne go na le ża ło wy peł nić od dziel ną kar tę i prze ka zać ją:

– w PUBP (za pew ne rów nież w MUBP, ale o tym już nie na pi sa no) kie row ni ko wi lub
jego za stęp cy;

– w WUBP – „do gru py ewi den cyj nej agen tu ral no -in for ma tor skiej sie ci w oje wódz twa”;
– w mi ni ster stwie – „do gru py ewi den cji cen tral ne go apa ra tu” (s. 28).
Jak wy ni ka z po wyż sze go, ewi den cja sie ci mia ła być pro wa dzo na w spo sób skraj nie zde -

cen tra li zo wa ny. Cen tra la mia ła otrzy my wać tyl ko licz bo we da ne do ty czą ce po szcze gól nych
jed no stek. Sa mo nie pre cy zyj ne okre śle nie „gru pa ewi den cyj na” by ło na stęp stwem fak tu, że
w lu tym 1945 r. – i przez wie le na stęp nych mie się cy – nie zo sta ło roz strzy gnię te, kto ma tę
ewi den cję pro wa dzić – jed nost ki ope ra cyj ne czy wy spe cja li zo wa ny pion20 2.

Moż na tu jesz cze wska zać, że w roz dzia le po świę co nym ewi den cji za po mnia no o do ku -
men to wa niu fak tów opi sa nych w roz dzia le V, a mia no wi cie prze kwa li fi ko wa niu agen ta
na re zy den ta. Nie wia do mo więc, czy w ta kiej sy tu acji na le ża ło wy pi sy wać no wą kar tę, czy
ra czej tyl ko na do tych cza so wej zmie nić za pis w ru bry ce „ka te go ria”.

Nie co świa tła na po rów na nie czyn no ści, któ re funk cjo na riusz mu siał wy ko nać w ra mach
pra cy ope ra cyj nej (z od zwier cie dle niem, ja kie ich śla dy po win ny po zo stać w do ku men ta cji)
rzu ca ta be la.

Z ta be li wy ni ka przede wszyst kim, że po mi nię to do ku men ta cję za gad nień wer bun ku
kan dy da tów do pra cy za gra ni cą oraz prze wer bo wy wa nia agen tów ob cych wy wia dów.

Szcze gól nie dzi wi to pierw sze. Czyż by nie prze wi dy wa no opra co wa nia le gend dla osób,
któ re za mie rza no prze rzu cić? Ra czej moż na po dej rze wać, że nie uzna no za sto sow ne po ru -
szać te go w tek ście prze zna czo nym dla sze ro kie go gro na od bior ców.

W in struk cji za bra kło rów nież in for ma cji, w ja ki spo sób do ku men tu je się:
– wpro wa dze nie agen ta do miej sca od osob nie nia (wiersz 3) – czyn ność bar dzo waż na,

gro żą ca za rów no de kon spi ra cją, jak i przy pad ko wym po zo sta wie niem go w wię zie niu
(aresz cie, obo zie) na okres dłuż szy, niż wy ni ka ło to z po trzeb ope ra cyj nych;

– po wo ła nie re zy den ta (wiersz 5);
– dzia ła nia do ty czą ce miesz ka nia kon spi ra cyj ne go – or ga ni za cję, le ga li za cję, spo sób korzy -

sta nia przez pra cow ni ków i ko or dy na cję „ru chu” agen tów (wiersz 6);
– czyn no ści zwią za ne z wy na gra dza niem agen tu ry za rów no w aspek cie fi nan so wym, jak

i ewen tu al nym pod ję ciem kro ków zmie rza ją cych do udzie le nia po mo cy w zna le zie niu pra cy
itp. (wiersz 10).

Nie po da no tak że, gdzie na le ży prze cho wy wać nie któ re wy mie nio ne w in struk cji do ku men ty:
– pro to kół prze słu cha nia (wiersz 1);
– ko re spon den cję zwią za ną ze zmia ną miej sca za miesz ka nia przez agen ta (wiersz 10);
– ra port o ze rwa nie łącz no ści z agen tem (wiersz 11).
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201 Przy kła du nie zro zu mie nia przy czy ny po dzia łu in for ma cji do ty czą cych oso by współ pra cu ją cej do star -
cza pro jekt in struk cji o za kre sie dzia ła nia wy dzia łów III „A” (ob ser wa cji) w WUBP z 12 I 1946 r., opra co wa -
ny przez kie row ni ka Sa mo dziel ne go Wy dzia łu III mjr. Ja na Szew czy ka. Na ka zu je on za kła da nie in for ma to -
rom tyl ko jed nej tecz ki. AIPN, 1572/2595, k. 16. Osta tecz nie po wyż szy pas sus w in struk cji się nie zna lazł;
por. In struk cje pra cy pio nów po moc ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa (1945–1989),
wy bór, wstęp i oprac. M. Ko ma niec ka, Kra ków 2010, s. 76.

202 AIPN, 1572/1150/CD, k. 15. W spra woz da niu mie sięcz nym z pra cy De par ta men tu II za sier pień 1945 r.
zna la zła się in for ma cja, że nie jest jesz cze zde cy do wa ne, gdzie ma ist nieć kar to te ka agen tów.
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Lp. Czyn ność
Opis do ku men ta cji to wa rzy szą cej wg roz dzia łów

me ry to rycz nych o ewi den cji (R. XI)

1 

Przed wer bun kiem R. I
• zbie ra nie da nych o oso bie
• we zwa nie do „in ne go” urzę du
• ze sta wie nie da nych o oso bie
• plan ści śle taj ne go 

za trzy ma nia
• prze słu cha nie

• brak
• brak
• ra port o wer bu nek (?) R. I,

IV/2
• ra port o wer bu nek R. I, IV/2
• pro to kół prze słu cha nia R. I

Tecz ka oso bi sta
• brak**

• brak
• ra port o wer bu nek 
• ra port o wer bu nek
• brak 

2 

Wer bu nek R. I
• na pi sa nie zo bo wią za nia
• na pi sa nie ży cio ry su
• spi sa nie bli skich zna jo mych 

R. I
• zo bo wią za nie
• ży cio rys
• spis bli skich zna jo mych 

Tecz ka oso bi sta
• zo bo wią za nie
• ży cio rys
• spis bli skich zna jo mych 

3 
Wy ko rzy sta nie agen ta fik cyj nie
aresz to wa ne go R. III
• ra port (?) w tek ście brak 

• zgo da prze ło żo ne go R. IV/2 • brak 

4
Prze wer bo wa nie za gra nicz nej
agen tu ry R. IV/1 

brak in for ma cji R. IV/1
• zgo da prze ło żo ne go R. IV/2 

• brak 

5 
Po wo ła nie re zy den ta R. IV
• ra port (?) w tek ście brak 

brak in for ma cji
• zgo da prze ło żo ne go R. IV/2 

• brak 

6 

Miesz ka nia kon spi ra cyj ne R. VI
• or ga ni za cja
• le ga li za cja
• gra fik ko rzy sta nia 

• brak
• brak
• brak 

• brak 

7 

Spraw dza nie pra cy agen ta
R. VII
• rów no le gła agen tu ra
• śle dze nie 

• brak
• brak 

Tecz ka oso bi sta
• ma te ria ły z kon tro li 

8 

Do nie sie nie agen tu ral ne
R. VIII
• ory gi nał
• ko pia 

• brak
• brak 

Tecz ka służ bo wa
• ory gi nał
• brak 

9 Na gra dza nie agen tu ry R. IX • brak • brak 

10 
Zmia na miej sca za miesz ka nia
R. X

Ko re spon den cja R. X • brak 

11 
Ze rwa nie R. XII
• ra port 

R. XII
• ra port 

• brak 

12 • brak • brak 
Tecz ka oso bi sta
• kwe stio na riusz agen ta -in for -

ma to ra 

13 • brak • brak 
Tecz ka służ bo wa
• plan wpro wa dze nia agen ta

do roz pra co wa nia

* Uwa ga! Roz dział IV in struk cji skła da się de fac to z dwóch nie za leż nych, sztucz nie po łą czo nych czę ści:
pierw sza do ty czy prze wer bo wy wa nia za gra nicz nej agen tu ry, dru ga – spraw pro ce du ral nych zwią za nych
z reje stra cją agen ta. In for ma cje za war te w ta bel i po cho dzą z tej wła śnie czę ści, stąd ich ozna cze nie IV/2.

** Za pew ne da ne te na le ża ło spo żyt ko wać przy wy peł nia niu an kie ty.

Tab. 1. Czynności operacyjne i ich odzwierciedlenie w dokumentacji*



Da je się rów nież za uwa żyć sprzecz ność w po le ce niach do ty czą cych prze cho wy wa nia
ko pii do nie sień agen tu ral nych. Z roz dzia łu po świę co ne go za gad nie niom me ry to rycz nym
wy ni ka, że na le ży je „pod szy wać” w tecz ce służ bo wej, na to miast w roz dzia le na te mat do -
ku men ta cji o tym za po mnia no (wiersz 8).

War to jesz cze przy po mnieć, że dwu krot nie za da nia me ry to rycz ne po ka za ne są tyl ko
w roz dzia le od no szą cym się do do ku men ta cji. Pra cow nik do wia dy wał się, że po wi nien wy -
peł nić „Kwe stio na riusz agen ta -in for ma to ra”, ale nie po uczo no go ani kie dy, ani na ja kiej
pod sta wie ma to zro bić (wiersz 12). Po dob nie by ło w spra wie spo rzą dze nia pla nu wpro wa -
dze nia agen ta do roz pra co wa nia (wiersz 13).

Pod su mo wa nie

W świe tle po sia da ne go ma te ria łu nie moż na oce nić stop nia roz po wszech nie nia in struk -
cji, a tym bar dziej jej wpły wu na dzia ła nia re sor tu. Sam fakt dru ku wska zu je przy naj mniej
na za miar jej sze ro kie go roz pro pa go wa nia. Brak roz dziel ni ka nie po zwa la od po wie dzieć
na py ta nie jaka była liczba przy go to wa nych eg zem pla rzy, a tak że prze śle dzić, ja kie by ły
losy przewi dzia nej za pew ne re zer wy (w lu tym 1945 r. nie moż na by ło prze sy łać in struk cji
do Ko sza li na, Olsz ty na, Wro cła wia). Na kil ku z za cho wa nych eg zem pla rzy wid nie je ich nu -
mer (naj wyż szy 702), nie wy dru ko wa ny, lecz od bi ty2 03. Je śli od rzu cić – ra czej ma ło praw -
do po dob ne – przy pusz cze nia o ja kimś sztucz nym two rze niu nu me ra cji, na le ża ło by przy jąć,
że wy dru ko wa no przy naj mniej 702 eg zem pla rze; za pew ne by ło ich wię cej. Wy pro du ko wa -
no praw do po dob nie „okrą głą” licz bę, po zo sta wio no ja kąś re zer wę dla ziem na za chód
od Wi sły. Nie wia do mo też, kto je otrzy mał ani jak się roz cho dzi ły. Moż na je dy nie się do -
my ślać, że tra fi ły do funk cjo na riu szy od stop nia za stęp cy kie row ni ka wy dzia łu
wzwyż – we dług sta nu na 25 X 1944 r. by ło ich 696, za pew ne rów nież do kie row ni ków sek -
cji ope ra cyj nych, a mo że też do ich za stęp ców – tych by ło od po wied nio 784 i 309204.

Jesz cze trud niej od po wie dzieć na py ta nie, czy treść in struk cji zo sta ła sze rzej prze ro bio -
na z pra cow ni ka mi. Moż na je dy nie stwier dzić, że za po zna wa nie się z te go ro dza ju do ku -
men ta mi, bar dziej jesz cze ich zro zu mie nie, a szcze gól nie re ali za cja za war tych w nich za le -
ceń szły opor nie, co – na wia sem mó wiąc – wca le nie dzi wi; nie prze strze ga no bo wiem
na wet re ali zo wa nych na co dzień prze pi sów o do pro wa dza niu więź niów do aresz tu205.
Kierow nik WUBP w Byd gosz czy 3 li sto pa da 1945 r., na ka zu jąc za pro wa dze nie te czek
perso nal nych (oso bi stych), od wo ły wał się nie do in struk cji, lecz do swo je go uprzed nie go
roz ka zu2 06. W Rze szo wie lek ce wa żo no za le ce nia o taj nym aresz to wa niu207, w Cheł mie
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203 AIPN, 01254/416, k. 5/2 – za pew ne nu mer 451; AIPN, 01254/747, k. 1 – nu mer 454; AIPN, 01225/30,
k. 2 – nu mer 702; AIPN Po, 06/303/94/CD, k. 3 – nu mer 383.

204 AIPN, 0649/9, t. 2, k. 616–617. Stan za trud nie nia na 25 X 1944 r. opra co wa ny przez p.o. kie row ni ka
Sek cji Ewi den cji w Wy dzia le Per so nal nym W. Ba bu la. Na pod sta wie te go opra co wa nia nie da się wy łą czyć
z tej gru py kie row ni ków jed no stek nie pro wa dzą cych dzia łal no ści ope ra cyj nej, któ rzy in struk cji otrzy mać nie
po win ni.

205 Do pro wa dza no np. bez ich da nych per so nal nych (na wet na zwisk) i tym po dob nych bra ków for mal -
nych. Pi smo okól ne dy rek to ra De par ta men tu Wię zień i Obo zów z 26 II 1945 r., w któ rym przy po mnia no
instruk cję w tej spra wie z 30 XI 1944 r.; zob. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 111.

206 Ste no gram z od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 327. Rów nież nie zgod nie z po sta no wie nia mi in struk cji kie row nik WUBP
zastrzegł dla sie bie de cy zję o wer bun ku agen ta. Ibi dem, s. 328. 

207 Re fe rent PUBP w Ja śle do no sił 22 V 1945 r. do WUBP w Kra ko wie: „Za trzy ma ni przez MO, do pro -
wa dze ni do PUBP, po ukoń cze niu do cho dze nia zwol nie ni, na stęp nie zwer bo wa ni”. Ra port ope ra cyj ny star sze -
go re fe ren ta Sek cji 2 Ta de usza Fol ty za okres od 15 do 20 V 1945 r., 22 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze -
szowsz czyź nie..., s. 559. 



i Łań cu cie przyj mo wa no agen tów w sie dzi bie PUBP208. Kie row nik WUBP w Lu bli nie
6 lip ca 1945 r. pi sał do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie, że „oso bi ste tecz ki agen tów nie
by ły sfor mo wa ne zgod nie z in struk cją, któ ra jest w wa szym po sia da niu”. W tym sa mym pi -
śmie po sta wio no rów nież za rzut, że „roz kła dów spo tkań z agen ta mi nie by ło za pro wa dzo -
nych”209. To ostat nie wska zy wa ło by na ist nie nie do dat ko wych za rzą dzeń (roz ka zów, de cy -
zji) uj mu ją cych za gad nie nia, o któ rych in struk cja nie wspo mi na. W przej rza nych
ma te ria łach bra ku je na to miast śla dów za po zna wa nia pra cow ni ków z do ku men tem. Je śli
mó wi się o prze ra bia niu z pod wład ny mi ja kiejś in struk cji, in for ma cje o niej są ogól ne i nie
wska zu ją, by cho dzi ło wła śnie o tę z 13 lu te go210. Nie któ re de cy zje kie row ni ków śred nie -
go szcze bla do wo dzą, że po le ce nia in struk cji by ły lek ce wa żo ne na wet przez nich. W Roz -
ka zie nr 15 z 27 V 1945 r. kie row nik WUBP w Lu bli nie po le cał kie row ni kom PUBP m.in.,
by tecz ki służ bo we agen tów prze cho wy wa li rów nież u sie bie – a więc ina czej, niż to po le -
ca ła in struk cja21 1. W tym sa mym roz ka zie po da no wie le prak tycz nych wska zó wek o pra cy
ope ra cyj nej, bar dziej przy dat nych dla od bior cy od tych za war tych w in struk cji z 13 lu te go,
np. o po trze bie od by wa nia przez kie row ni ków PUBP i ich za stęp ców spo tkań kon tro l nych
z agen ta mi212. O ma łej przy dat no ści in struk cji świad czy też fakt jej szyb kiej mo dy fi ka cji,
do ko na nej do ty czą cy mi pra cy z agen tu rą roz ka za mi Rad kie wi cza nr 52 z 7 wrze śnia i nr 70
z 23 paź dzier ni ka 1945 r.213

Z dru giej stro ny trze ba za zna czyć, że ab sol went szko le nia ope ra cyj ne go w Cen tral nej
Szko le MBP w Ło dzi, Fe liks Ku bi ca, wspo mi na, iż in struk cja sta no wi ła je dy ną po moc dla
uczest ni ków kur sów re sor to wych z lat 1945–1946214.
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208 Nie prze strze ga no tam wie lu in nych za le ceń in struk cji, np. nie spo rzą dza no ra por tów o zgo dę na wer -
bu nek, a tym sa mym nie by ło sank cji kie row ni ka PUBP. Ra port ofi ce rów WUBP w Lu bli nie z kon tro li PUBP
w Cheł mie, 19 VI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 303. Szef PUBP w Łań cu cie pi sał w paź -
dzier ni ku 1945 r.: „W ra zie do nie sie nia waż niej szej rze czy da ny in for ma tor mo że na wet przyjść do PUBP jako
zwy czaj ny so bie in te re sant”, cyt. za P. Chmie lo wiec, op. cit., s. 114.

209 Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie w spra wie or ga ni za cji pra -
cy urzę du, 6 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 151. Za po zna wa nie się z prze pi sa mi szło
bar dzo opor nie i wie le lat póź niej. W czerw cu 1950 r. pod czas od pra wy kie row nic twa szef WUBP w Szcze ci -
nie skar żył się, że pod czas szko le nia oka zy wa ło się, że szef PUBP nie wie, jak się re je stru je spra wę, pi sze ana -
li zę lub plan roz pra co wa nia. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1950–1952. Tak ty ka, stra te gia, me to dy,
oprac. A. Du dek, A. Pacz kow ski, War sza wa 2000, s. 36.

210 30 XI 1945 r. pod czas od pra wy kie row ni ków WUBP Frey -Bie lec ki z Kra ko wa mó wił, że na kur sie dla
kie row ni ków sek cji oma wia no spra wy pra cy z agen tu rą na pod sta wie kon spek tów na de sła nych przez MBP;
o prze ra bia niu in struk cji nie wspo mniał. Apa rat bez pie czeń stwa…, cz. I: La ta 1945–1947, s. 23. Kie row nik
PUBP w Bia łej Pod la skiej w spra woz da niu z sierp nia 1945 r. pi sał, że pod czas szko le nia wraz z do rad cą
Kriucz ko wem kła dą na cisk na wer bo wa nie i pro wa dze nie agen tu ry; rów nież on nie wspo mniał o prze ra bia niu
in struk cji. Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Bia łej Pod la skiej do WUBP w Lu bli nie o sy tu acji po li tycz nej
w po wie cie, sier pień 1945 [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 312. Nie ma wzmian ki o in struk cji we
wspo mnie niach pra cow ni ków re sor tu; por. „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986,
t. 6; 1988, t. 8. W tym ostat nim to mie wspo mnie nie Mie czy sła wa Sur my, funk cjo na riu sza WUBP we Wro cła -
wiu, któ ry pi sze, że o sys te mie do ku men to wa nia gro ma dzo nych in for ma cji do wie dział się w sierp niu 1945 r.
w cza sie wi zy to wa nia PUBP w Ja wo rzu od ra dziec kie go do rad cy (s. 177).

211 W tym sa mym roz ka zie mó wi się, że „kon spe ra tyw ne kwa te ry po win ny być zgod nie z in struk cją

[podkr. – A.Z.] ufor mio ne”. Za pew ne cho dzi o ja kąś in ną (mo że z WUBP) in struk cję, gdyż w oma wia nym do -
ku men cie na ten te mat nic się nie mó wi. Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie -
go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 146–147.

212 Ibi dem, s. 146.
213 AIPN, 1572/48, k. 81, 112.
214 F. Ku bi ca, op. cit., s. 47.



Py ta nie, od od po wie dzi, na któ re za le ży oce na In struk cji tym cza so wej... z 13 lu te go
1945 r., po win no brzmieć: cze go mógł na uczyć się z niej po ten cjal ny od bior ca? 

Do wia dy wał się, że dla szyb kie go i peł ne go po zna nia dzia łal no ści in te re su ją cej go oso by
po wi nien mieć w jej bli skim oto cze niu ko goś, kto bę dzie go o jej po czy na niach in for mo wał.
Trud no tę wie dzę uznać za od kryw czą, na wet zwa żyw szy na po ziom sze re go wych pra cow -
ni ków. Z dru giej stro ny trze ba jed nak pa mię tać, że przy naj mniej nie któ rzy funk cjo na riu sze
spo śród śred nie go szcze bla kie row ni cze go dzia łal ność agen tu ral ną lek ce wa ży li, cze go do -
wo dzi np. fakt, że w stycz niu 1945 r. za stęp ca kie row ni ka PUBP w Za mo ściu nie był w sta -
nie po dać nie tyl ko licz by in for ma to rów – co się zda rza ło – lecz tak że agen tów, ja ki mi dys -
po no wał je go urząd2 15.

Opis współ pra cow ni ków był bar dzo nie pre cy zyj ny. Funk cjo na riusz czy tał (sły szał?)
o agen cie i re zy den cie, na to miast ist nie nia in for ma to rów mógł nie za uwa żyć, choć w in -
struk cji o nich wspo mnia no. Je śli już ka te go rię tę do strzegł, z pew no ścią nie do wie dział się,
ja ka jest róż ni ca mię dzy agen tem a in for ma to rem, gdyż do ku ment o tym nie mó wił216. Sa -
mo w so bie sta no wi ło to przy naj mniej dla nie któ rych ośrod ków krok wstecz. Kon se kwen -
cje te go fak tu by ły dla kie row nic twa istot ne. Po nie waż wy ma ga no, by w spra woz da niach
od dziel nie po da wać licz bę agen tów i in for ma to rów, a jed no cze śnie nie da no in stru men tu
po zwa la ją ce go do ko nać po dzia łu w spo sób jed no znacz ny, cen tra la – w tym wy pad ku nie
z wi ny pod wład nych – otrzy my wa ła nie jed no li ty ob raz sy tu acji w te re nie. Oso ba o jed na -
ko wym ty pie związ ków z UB w jed nym wo je wódz twie (po wie cie) mo gła być trak to wa na
ja ko agent, w in nym – ja ko in for ma tor. Po zo sta je py ta nie, ja ka by ła przy czy na ta kie go
potrak to wa nia spra wy de fi ni cji w in struk cji. Rom kow ski nie ro zu miał za gad nie nia, by ło
ono dla nie go nie istot ne, w ogó le go nie za uwa żał, a spra woz daw czość nie by ła spe cjal nie
po trzeb na, ale ist nieć mu sia ła, bo tak by ło w ZSRR. Zja wi sko to do strze gą nie któ rzy funk -
cjo na riu sze. Pod czas od pra wy kie row ni ków WUBP 30 li sto pa da 1945 r. Mie czy sław Moczar
bę dzie uskar żał się, iż pra cow ni cy błęd nie ro zu mie ją po ję cie agen ta217. Go rzej wyglą da ła
sy tu acja w ści słym kie row nic twie. Jesz cze 10 czerw ca 1948 r. pod czas od pra wy sze fów
WUBP Rad kie wicz bę dzie na rze kał, iż za tar ła się róż ni ca mię dzy po ję cia mi „agent” a „in -
for ma tor” i – przed tym gro nem! – po da ich de fi ni cje, no ta be ne za po mi na jąc, iż nie daw no
sam po jęć tych nie roz róż niał218.

Pró bu jąc wy ja śnić brak pre cy zji w in struk cji – nie tyl ko przy oka zji de fi ni cji po jęć – war -
to pa mię tać, iż Rom kow ski zdo by wał wie dzę w ZSRR i prze siąk nął tam tej szym spo so bem
my śle nia, w tym rów nież trak to wa nia prze pi sów oraz sło wa pi sa ne go w ogó le. Hi sto ry cy
pra wa okre śla ją go ja ko „ni hi lizm praw ny”, cha rak te ry zu ją cy się m.in. nie ostrym okre śle -
niem kom pe ten cji czy wręcz po gar dą dla prze pi sów219. 
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215 Pro to kół dru giej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sty czeń 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 344.

216 Bar dziej do cie kli wy mógł po sta wić so bie py ta nie, czy to, co w in struk cji do ty czy agen ta, od no si się
rów nież do in for ma to ra.

217 Spra woz da nie z od pra wy kie row ni ków WUBP 30 XI 1945 r., 1 XII 1945 r. [w:] Apa rat bez pie czeń stwa...,
cz. I: La ta 1945–1947, s. 21.

218 Ibi dem, s. 120. W wy gło szo nym w lip cu 1947 r. pod czas kur su dla sze fów PUBP re fe ra cie po wie dział
m.in.: „Je śli ma my in for ma to ra, to tyl ko dla for my, że by móc na pi sać w spra woz da niu, że u nas jest agent”;
zob. Apa rat bez pie czeń stwa…, cz. II: La ta 1948–1949, s. 21.

219 A. Bo siac ki, Mię dzy ni hi li zmem praw nym a so cja li stycz nym nor ma ty wi zmem. Z roz wa żań nad kon cep -
cją pra wa pań stwa sta li now skie go [w:] O pra wie i je go dzie jach księ gi dwie. Stu dia ofia ro wa ne Pro fe so ro wi
Ada mo wi Li tyń skie mu w czter dzie sto pię cio le cie pra cy na uko wej i sie dem dzie się cio le cie uro dzin, księ ga II,
Bia ły stok–Ka to wi ce 2010, s. 121, 126.



Je śli cho dzi o pro ces wer bun ku, pra cow nik ope ra cyj ny do sta wał w in struk cji spo rą wie -
dzę o spo so bie do ko ny wa nia go wo bec osób, któ re sta wia no przed wy bo rem: współ pra ca
czy areszt, przy czym na cisk po łożo ny był na stro nę tech nicz ną, tj. wła ści wą or ga ni za cję taj -
ne go za trzy ma nia. Nie by ło tu nic no wa tor skie go, ale roz po wszech nio no wie dzę zna ną do -
tych czas tyl ko czę ści funk cjo na riu szy.

Go rzej wy glą da ła sy tu acja przy wer bun kach bez groź by aresz tu. Prak tycz nie bio rąc,
wska zó wek me ry to rycz nych, jak ta kie dzia ła nia wy ko ny wać, pra cow ni cy nie otrzy ma li.
Jeś li cho dzi o stro nę tech nicz ną – by ły one po wierz chow ne, koń czy ły się w mo men cie, gdy
re ali za cja dzia łań na po ty ka ła trud no ści (jak spro wa dzić wer bo wa ne go do in ne go urzę du, jak
roz po znać, czy na da je się do wer bo wa nia). Szu ka jąc od po wie dzi na py ta nie o przy czy nę
tego sta nu rze czy, moż na po sta wić pa rę hi po tez: Rom kow ski sam nie umiał po wie dzieć nic
kon kret ne go, wy cho dził z za ło że nia, że do bro wol ne po zy ska nia prze ciw ni ka sta no wią zu -
peł ny mar gi nes dzia łań, a do for mal ne go zwer bo wa nia zwo len ni ków nie zbęd na jest tyl ko
umie jęt ność utrzy ma nia w ta jem ni cy roz mo wy po zy ska nio wej. 

Na le ży jesz cze do dać, że zdo by wa nie in for ma cji o kan dy da cie do zwer bo wa nia ogra ni -
czo no – i to tyl ko przy po zy ski wa niu pod groź bą aresz tu – do ewen tu al nej ob ser wa cji. Funk -
cjo na riusz nie do wie dział się nic o moż li wo ści i spo so bie ko rzy sta nia z ma te ria łów in nych
in sty tu cji, po zwa la ją cych usta lić stan ro dzin ny, sta tus ma jąt ko wy itp. Nie wska za no na wet
po trze by się gnię cia do – wte dy wpraw dzie jesz cze bar dzo ubo gich – ma te ria łów zgro ma dzo -
nych już przez re sort (mo gły być przy dat ne np. do usta le nia współ pra cy z Niem ca mi). Pra -
cow nik nie zo stał też po uczo ny o po trze bie oce ny ewen tu al nej przy dat no ści przy szłe go agen -
ta (z wy jąt kiem usta le nia, czy ma wie dzę o oso bie/gru pie, „pod któ rą” jest wer bo wa ny),
po zna nia je go syl wet ki psy cho lo gicz nej. To za da nie prze su nię to na okres po po zy ska niu. Na -
su wa się py ta nie, czy by ło to wy wo ła ne przy czy na mi su biek tyw ny mi – cha otycz nym my śle -
niem Rom kow skie go, czy efek tem za ło że nia „wer bo wać ko go się da”.

Dzia łal ność funk cjo na riu szy po win na być uję ta w pew ne pro ce du ry. Ich opis w in struk -
cji jest bar dzo nie pre cy zyj ny. Z for mal ne go punk tu wi dze nia moż na uznać, iż w dru giej czę -
ści roz dzia łu IV zo sta ły one, choć nie zbyt kon se kwent nie, wska za ne. Po mi nię to m.in. spra -
wę, kto wy ra ża zgo dę na wer bu nek, ja kie go chce do ko nać oso ba zaj mu ją ca sta no wi sko
kie row ni cze (szef PUBP czy wy dzia łu w WUBP). W prak ty ce kie row ni cy WUBP nie rzad -
ko za strze ga li do swo jej de cy zji wszyst kie wer bun ki2 20. Waż niej sze jest jed nak, iż od bior -
ca in struk cji mógł od no śnych za pi sów w ogó le nie za uwa żyć. Do wia du jąc się o kon kret -
nych po dej mo wa nych przez sie bie czyn no ściach, czy tał (sły szał od prze ło żo ne go?)
o ko niecz no ści zło że nia sto sow ne go ra por tu przy oka zji po zy ski wa nia pod groź bą aresz tu.
We frag men tach do ty czą cych wer bo wa nia bez ta kiej groź by po trze by tej w spo sób wy raź -
ny nie wska za no. 

Spo sób, w ja ki przed sta wio no po zy ski wa nie agen tu ry do pra cy za gra ni cą, wska zu je, iż
za gad nie nia te go nie po trak to wa no po waż nie i wręcz skła nia do przy pusz czeń, że włą czo -
no je do do ku men tu ze wzglę dów for mal nych (po win no się o tym pi sać w in struk cji).
Na pew no był to krok wstecz w po rów na niu ze stycz nio wym okól ni kiem Rad kie wi cza doty -
czą cym tych za gad nień221.
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220 W li sto pa dzie 1945 r. pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz czy Dul jasz przy po -
mniał wy da ny wcze śniej przez sie bie roz kaz. Ste no gram z od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz -
czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 328.

221 Okól nik mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go do kie row ni ków wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go, sty czeń 1945 r. (brak da ty dzien nej i nu me ru) [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 102–103. Księ ga bez pra wia… po da je da tę 15 stycz nia (s. 71).



In struk cja w nie wiel kim stop niu po su wa ła wie dzę o miesz ka niach kon spi ra cyj nych.
W miej sce „kon spe ra tyw nych kwa ter” wpro wa dza ła pol ską na zwę, wska zy wa ła – co
w świe tle ów cze snej prak ty ki by ło istot ne – iż moż na w nich spo ty kać się tyl ko z ty mi agen -
ta mi, do któ rych ma się za ufa nie, do da wa ła pa rę szcze gó łów zwią za nych z za cho wa niem
kon spi ra cji przy ich użyt ko wa niu. Zu peł nie po mi nę ła pro blem ich zdo by wa nia, le ga li za cji,
or ga ni za cji ru chu agen tów.

Bar dzo nie kon se kwent nie po ka za no w in struk cji współ pra cę z agen tem. Przede wszyst -
kim je go dzia łal ność ogra ni czo no do ro li in for ma cyj nej, co by ło kro kiem wstecz w sto sun -
ku do okól ni ka Rad kie wi cza z 2 stycznia 1945 r., wska zu ją ce go moż li wość wy ko rzy sta nia
agen tu ry do ak tyw nych dzia łań dez in for ma cyj nych222. Trud no wska zać ra cjo nal ną przy czy -
nę tej re zy gna cji, dla te go po mi nię cie to na su wa wnio sek, iż pi sząc in struk cję Rom kow ski
nie pa no wał nad ca ło ścią po ru sza nych za gad nień – ta kon sta ta cja jest o ty le waż na, że po -
zwa la śmie lej sta wiać ta kie hi po te zy przy oce nie in nych za le ceń za war tych w do ku men cie.

Zwra ca uwa gę spo sób przed sta wie nia pod sta wo we go ele men tu współ pra cy, tj. spo tka nia
funk cjo na riu sza ze współ pra cow ni kiem. Uwa gi na ten te mat roz rzu co no w kil ku roz dzia -
łach do ku men tu (miej sce spo tkań, przyj mo wa nie do nie sień), za każ dym ra zem opi su jąc tyl -
ko je den z ele men tów spo tka nia. O je go ro li w ca ło kształ cie współ pra cy, po wią za niach
z po przed ni mi kon tak ta mi, po trze bie in struk ta żu dla pra cow ni ka ope ra cyj ne go nie ma
mowy. I w tym wy pad ku au tor tek stu nie sko rzy stał z oka zji, by szer szą gru pę pod wład nych
za po znać z do świad cze nia mi pra cu ją cych – lub przy naj mniej wie dzą cych jak pra co wać
lepiej223.

Sto sun ko wo naj bar dziej roz bu do wa ny frag ment in struk cji po świę co no do nie sie niom
agen tu ral nym. Ale i tym ra zem Rom kow ski za trzy mał się na kwe stiach tech nicz nych. Zwa -
żyw szy na po ziom od bior ców, za istot ne na le ży uznać wska za nie, że do nie sień nie włą cza
się do ma te ria łów śled czych. Na to miast uwag me ry to rycz nych za bra kło. Stwier dze nie, że
pra cow nik ope ra cyj ny otrzy maw szy do nie sie nie, „obo wią za ny jest do kład nie za po znać się
z nim i dać zle ce nie do dal szej pra cy” – przy bra ku kon kret nych, naj le piej po par tych przy -
kła da mi, wy ja śnień, na ja kie ele men ty do nie sie nia na le ży zwró cić uwa gę i jak z ni mi po -
wią zać treść zle ceń – sta no wi ło ty po wy przy kład „do brej ra dy”. W tej sy tu acji nie mo że dzi -
wić, że w przy szło ści wie lo krot nie po ja wią się na rze ka nia kie row nic twa re sor tu czy sze fów
WUBP na nie wy ko rzy sty wa nie in for ma cji z do nie sień224. 

Przy oma wia niu kon tak tów funk cjo na riu sza z agen tem zwra ca uwa gę prze wa ga ele men -
tów ide olo gicz nych nad me ry to rycz ny mi. Trud no po wie dzieć, na ile był to za bieg świa do -
my, ale w po świę co nych te mu za gad nie niu frag men tach od czu wa się pod kre śla nie wyż szo -
ści pra cow ni ka ope ra cyj ne go wo bec roz mów cy, za pew ne każ de go – mo że z wy jąt kiem
nie któ rych dzia ła czy PPR – spo za re sor tu. Funk cjo na riusz uczy i wy cho wu je swoje go roz -
mów cę, któ ry przed sta wio ny jest ja ko oso ba za da ją ca mu py ta nia (za pew ne na tu ry po li tycz -
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222 AIPN, 01225/31, k. 6–6v.
223 O udzie la niu przez prze ło żo nych in struk ta żu przed spo tka niem pi sał kie row nik PUBP w Ja ro sła wiu Ta -

de usz Ochoc ki w spra woz da niu z 24 II 1945 r. Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP
w Rze szo wie z pra cy nad roz wo jem sie ci agen tu ral nej oraz ak cji prze ciw ko oso bom zwią za nym z pod zie miem
nie pod le gło ścio wym, 24 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 410. Kie row nik PUBP
w Rze szo wie Ze non Ki wer ski 27 III 1945 r. in for mo wał, że przed spo tka niem do ko nu je się ana li zy za gad nie -
nia, do któ re go agent jest wy ko rzy sty wa ny, ana li zu je wy ko na nie po przed nie go za da nia, przy go to wu je no we.
Ra port kie row ni ka PUBP w Rze szo wie o pra cy pod le głe go mu urzę du zło żo ny kie row ni ko wi WUBP w Rze -
szo wie, 27 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 469.

224 Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie w spra wie or ga ni za cji pra -
cy urzę du, 6 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 151. 



nej – ale te go już nie spre cy zo wa no). O na uce za cho wa nia kon spi ra cji, po za krót ką wzmian -
ką o po trze bie spraw dze nia przed wej ściem do miesz ka nia kon spi ra cyj ne go, czy nie jest się
ob ser wo wa nym – in struk cja mil czy.

Ana li za In struk cji tym cza so wej z 13 lu te go 1945 r. pro wa dzi do wnio sku, że pre zen tu je
ona ni ski po ziom nie tyl ko – co by ło by zro zu mia łe – w po rów na niu z przy szły mi do ku men -
ta mi te go ty pu, ale – i to już dzi wi – w ze sta wie niu z dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi w tym
cza sie przez nie któ rych funk cjo na riu szy re sor tu, a przy naj mniej z ich wie dzą, jak te go ro -
dza ju dzia ła nia na le ży pro wa dzić. Szu ka jąc przy czyn te go sta nu rze czy, moż na po sta wić
kil ka hi po tez.

Za głów ną przy czy nę na le ży uznać sto su nek kie row nic twa re sor tu do wy twa rza nych
przez sie bie nor ma ty wów, zwłasz cza do ty czą cych spraw we wnątrz re sor to wych. Świa do -
mość, że w każ dej chwi li moż na ja kieś po sta no wie nie zmie nić na wet ust nym po le ce niem, nie
sprzy ja ła re flek sji nad przy go to wy wa ny mi do ku men ta mi. Z ko lei au to kra tycz ny spo sób kie -
ro wa nia re sor tem nie uła twiał do strze ga nia wśród pod wład nych lep szych od sie bie fa chow -
ców. Rom kow skie mu – z bar dzo du żą do zą praw do po do bień stwa au to ro wi, a na pew no oso -
bie od po wia da ją cej za treść oma wia ne go do ku men tu – za pew ne na wet nie przy szło na myśl,
iż ktoś z pod le głych funk cjo na riu szy mógł by wnieść do in struk cji roz wią za nia lep sze
pod wzglę dem me ry to rycz nym lub zre da go wać ją w spo sób bar dziej czy tel ny dla od bior cy.

Treść do ku men tu po ka zu je, że je go twór ca nie miał roz le głej wie dzy (lub nie chciał się
nią po dzie lić) o pra cy ope ra cyj nej, ja ką dys po no wa li nie któ rzy z je go pod wład nych. W do -
dat ku przyj mu je po sta wę mar ne go na uczy cie la, sku pia ją ce go się na wy ja śnia niu spraw
łatwych i zby wa niu ogól ni kiem pro ble mów trud nych. Do dat ko wo do wo dzi, że nie miał
szer sze go ob ra zu pro ce dur, ja kie na le ża ło by wpro wa dzić w re sor cie. Brak pre cy zji, cha os,
nie umie jęt ność utrzy ma nia przy ję tej kon wen cji tek stu – z za ło że nia dy dak tycz ne go i kie ro -
wa ne go do od bior cy za zwy czaj niema ją ce go po ję cia o pra cy urzęd ni czej – da dzą się wy tłu -
ma czyć bra kiem kwa li fi ka cji au to ra. We wnętrz ne sprzecz no ści w tek ście wska zu ją, że
dokument był two rzo ny w znacz nym po śpie chu, bez głęb szej (ja kiej kol wiek?) re flek sji. To
z ko lei czy ni praw do po dob nym hi po te zę, że sa ma pra ca ope ra cyj na wbrew licz nym wy stą -
pie niom kie row nic twa, rów nież sa me go Rom kow skie go225, na po cząt ku ro ku 1945 nie by ła
dla re sor tu za da niem pierw szo pla no wym. Wy ją tek sta no wi ły tu po zy ska nia do ko ny wa ne
pod groź bą aresz tu, omó wio ne w in struk cji znacz nie le piej i do kład niej niż in ne za gad nie nia.

Moż na oczy wi ście szu kać in nych przy czyn sła be go po zio mu in struk cji, jak np. obaw, by
au ten tycz nej wie dzy o pra cy ope ra cyj nej nie po sia dła zbyt sze ro ka gru pa funk cjo na riu szy,
któ rych lo jal no ści za rów no kie row nic two, jak i je go ra dziec cy mo co daw cy nie by li pew ni226.
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225 „Mier ni kiem pra cy nie jest ilość aresz to wa nych, lecz ilość agen tu ry” – mó wił Rom kow ski 2 XII 1944 r.
pod czas od pra wy w WUBP w Lu bli nie. Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli -
nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 336.

226 W paź dzier ni ku 1944 r. w ra por cie do Be rii Sie row in for ma cję – że po prze słu cha niu przez Rom kow -
skie go sze fa wy wia du Lu bel skie go Okrę gu AK kie row nic two RBP na ka za ło go roz strze lać, bo nic nie mó -
wił – uzu peł nił ko men ta rzem: „Za pew ne ktoś z kie row nic twa re sor tu zwią za ny z AK i bał się ewen tu al nej
kon fron ta cji”. Tecz ka spe cjal na J.W. Sta li na. Ra por ty NKWD z Pol ski 1944–1946, wy bór i oprac. T. Ca rie jew -
ska ja, A. Chmie larz, A. Pacz kow ski, E. Ro sow ska, S. Rud nic ki, War sza wa 1998, s. 64 i nn. O wro gach skie -
ro wa nych do apa ra tu przez pod zie mie mó wił 2 XII 1944 r. pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP wo je wódz -
twa lu bel skie go kie row nik kontr wy wia du WUBP w Lu bli nie; zob. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 331.
O sto sun ku Ro sjan do Po la ków w ra por cie He le ny Mar ko wicz do Rad kie wi cza. Na uwa gę pra cow ni ka kadr,
iż przy go to wa nie kan dy da tów do służ by trwa dłu go, bo „nie moż na wam dat sia kich swo ło cze”, ma jor Du gin
z De par ta men tu III od po wie dział: „Wsie Po la ki ta ki je, nie cze go pie re bi rat”. AIPN, 0193/3235, Ak ta oso bo we
Heleny Markowicz, roz dział III, k. 4.



Nie moż na też wy klu czyć, że kie row nic two MBP nie wi dzia ło po trze by, by plebs re sor to -
wy, prze zna czo ny do zbie ra nia ra czej do no sów (kto źle mó wi o PKWN, ZSRR itp.) lub in -
for ma cji o fak tach zna nych sze ro kiej gru pie osób (po ja wie nie się ob cych we wsi czy małym
mia stecz ku) niż da nych gro ma dzo nych za zwy czaj przez służ by spe cjal ne, uzy ski wał wiedzę
o bar dziej wy ra fi no wa nych me to dach pra cy ope ra cyj nej.

Ta ka hi po te za jest być mo że zbyt da le ko po su nię ta. Na to miast wy da je się bar dzo praw -
do po dob ne, że in struk cja – wbrew kal ku la cjom czy sto ope ra cyj nym – świa do mie sta wia ła
na ma so wość po zy skań kosz tem ich ja ko ści.

Ni ski po ziom in struk cji ro dzi ko lej ne py ta nie, sta no wią ce już przed miot in nych ba dań:
skąd w ta kim ra zie bra ły się suk ce sy urzę dów bez pie czeń stwa w wal ce z pod zie miem. Tu
moż na wska zać tyl ko pa rę ich przy czyn:

– uży cie na giej si ły – tj. wojsk ra dziec kich, w tym NKWD, a tak że for ma cji w pol skich
mun du rach, z wy ko rzy sta niem upraw nień, ja kie da wał § 11 De kre tu PKWN o ochro nie pań -
stwa z 30 paź dzier ni ka 1944 r.227, a tak że na wet bez po zo rów sto so wa nia się do ja kich kol -
wiek prze pi sów228 – i to trze ba by uznać za przy czy nę naj waż niej szą;

– dzia łal ność ope ra cyj na or ga nów ra dziec kich229;
– te ma ty ka za in te re so wa nia bez pie czeń stwa, m.in. oso ba mi au ten tycz nie współ pra cu ją -

cy mi z Niem ca mi, o czym prze cięt ny oby wa tel mó wił chęt nie230, a tak że pol ską kon spi ra -
cją, czę ściowo w tym cza sie już świa do mie ujaw nio ną la tem 1944 r. pod czas pró by przej -
mo wa nia ad mi ni stra cji2 31;

– znacz nie gor szy w pierw szych mie sią cach dzia ła nia no wej wła dzy po ziom kon spi ra cji
czę ści pod zie mia232;

– dzia ła nia śled cze233. 
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227 De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 30 paź dzier ni ka 1944 r. o ochro nie pań -
stwa (DzU, nr 10, poz. 50, § 11) mó wił o od po wie dzial no ści osób nie do no szą cych o dzia łal no ści an ty pań stwo -
wej. Sto so wa nie go wo bec do ro słych człon ków ro dzin dzia ła czy pod zie mia na ka zy wał kie row nik WUBP
w Lu bli nie roz ka zem z 17 IV 1945 r. Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ków PUBP w spra -
wie spo so bów zwal cza nia pod zie mia zbroj ne go, 17 IV 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie...,
s. 141.

228 Kie row nik WUBP w Lu bli nie w ra por cie z 10 III 1945 r. do no sił, że szef PUBP w Hru bie szo wie po le -
cił roz strze lać 10 osób, twier dził, że by ły do wo dy ich dzia łal no ści w „ban dach”. Ra port spe cjal ny kie row ni ka
WUBP w Lu bli nie do MBP w spra wie de zer cji żoł nie rzy Woj ska Pol skie go z Ra dzy nia Pod la skie -
go, 10 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 166.

229 Por. ra por ty Sie ro wa do Be rii z mar ca 1945 r. Tecz ka spe cjal na J.W. Sta li na…, s. 198, 207–211. Z cza -
sem istot ne in for ma cje za czę ła zdo by wać agen tu ra urzę dów bez pie czeń stwa; zob. ra port Se li wa now skie go
do Be rii z 26 V 1945 r. Ibi dem, s. 277.

230 W nie pod pi sa nym opra co wa niu z 1964 r. o po cząt kach PUBP w Pa bia ni cach czy ta my: „In for ma to rzy,
tak jak ma so wo wy da wa li Niem ców, z AK ni ko go nie ujaw ni li […], by ło wi dać z te go [uni ka nia współ pra -
cy – A.Z.], że nie chcą wy da wać swo ich zna jo mych Po la ków”. AIPN, 0297/16, t. 19, k. 52.

231 Por. D. Iwa necz ko, op. cit., s. 89. Da riusz Iwa necz ko przy pusz cza, że urzę dy bez pie czeń stwa prze ję ły
część agen tu ry zwer bo wa nej przez służ by ra dziec kie. Ibi dem, s. 41.

232 Por. wy tycz ne AK o zwal cza niu służ by bez pie czeń stwa, w któ rych mó wi się o mi mo wol nej współ pra -
cy przez „ga dul stwo” z bez pie czeń stwem [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 132. Nie chro nio no
nale ży cie do ku men ta cji; por. R. Śmie tan ka -Kru szel nic ki, Pro to kół prze słu cha nia ja ko źró dło hi sto rycz ne,
„Pamięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 203.

233 Por. R. Śmie tan ka -Kru szel nic ki, op. cit., s. 200 (przy pis nr 9). W wy ka zie za trzy ma nych do dys po zy -
cji Sek cji Śled czej WUBP w Kiel cach z 10 XI 1945 r. fi gu ru je in for ma cja, że 203 oso by za trzy ma no na pod -
sta wie do nie sień agen tu ral nych, 323 – na pod sta wie da nych ze śledztw; na 1 I 1946 r. licz by te wy glą da ją od -
po wied nio: 189 i 281. W spra woz da niu de ka do wym Sek cji 8 WUBP w Byd gosz czy z 10 VIII 1945 r. zna la zła
się in for ma cja, że na pod sta wie da nych agen tu ral nych za trzy ma no 134 oso by, da nych ze śledztw – 240; zob.
Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 221. Cha rak te ry stycz na jest wy po wiedź kie row ni ka PUBP
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Pew ne suk ce sy mo gły być rów nież efek tem dzia łań osób o pre dys po zy cjach do pro wa -
dze nia pra cy ope ra cyj nej lub przy go to wa nych do niej po przez dzia łal ność w za leż nych
od ZSRR or ga ni za cjach II Rze czy po spo li tej (wal ka o wła dzę w KPP), w róż nych ko mór -
kach GL i AL, bądź wręcz w służ bach ra dziec kich2 34. Moż na za tem od nieść wra że nie, że
suk ce sy nie by ły efek tem dzia ła nia in struk cji, lecz zo sta ły uzy ska ne nie za leż nie od niej.

w Lubar to wie pod czas sierp nio wej od pra wy w WUBP w Lu bli nie: „Pra ca ope ra cyj na idzie kiep sko, je dy nie
śledz twa do sta tecz nie”. Pro to kół trze ciej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sier pień 1945 r.
[w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 359. O zna cze niu ze znań dla pro wa dze nia dal szych dzia łań por.
też K. Sy cho wicz, op. cit., s. 55–56. Z cza sem sy tu acja ule ga ła zmia nie, np. ze spra woz da nia de ka do we go
Sek cji 8 WUBP w Byd gosz czy za okres 29 X – 9 XI 1945 r. wy ni ka, że licz ba aresz to wa nych na pod sta wie
in for ma cji agen tu ry prze wyż sza licz bę aresz to wa nych na pod sta wie in for ma cji ze śledztw; zob. Rok pierw -
szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 357–358. „Je śli cho dzi o roz po zna nie, to w głów nej mie rze li czy ły się dane
uzy ska ne w cza sie prze słu cha nia” – wspo mi nał pra cę z 1944 r. Bo le sław Mar czak, kie row nik Sek cji Śled czej
w rze szow skim WUBP; zob. „Ma te ria ły Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1979, z. 1, s. 37
(AIPN, 0447/184, t. 2). In struk cja dy rek to ra De par ta men tu II z 25 I 1946 r. w § 14 zo bo wią że pra cow ni ków
ope ra cyj nych do spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia do ewi den cji kwe stio na riu sza per so nal ne go na każ dą oso bę
figu ru ją cą w ze zna niach prze słu chi wa nych. AIPN, 01258/9, k. 3.

234 Mie czy sław Bro nia tow ski pi sze, że w sierp niu 1944 r. „przy Okrę go wej Ra dzie Na ro do wej w Rze szo -
wie funk cjo no wał Wy dział Bez pie czeń stwa, któ re go kie row ni kiem był To masz Wi śniew ski, mój przy ja ciel
z Hisz pa nii. Miał on kil ku pra cow ni ków, do świad czo nych dzia ła czy par tyj nych, któ rzy zbie ra li in for ma cje
od swych zna jo mych w te re nie i na wet nie źle orien to wa li się w dzia łal no ści pod zie mia […]”. M. Bro nia tow -
ski, Or ga ni zo wa nie wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Rze szo wie i War sza wie (sier -
pień 1944 – sty czeń 1945), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 6, s. 189
(AIPN, 0447/123). Por. J. Mar sza lec, Py ta nia o „taj ne ob li cza”. Dzia ła nia wy wia dow cze i kontr wy wia dow cze
PPR, GL i AL wo bec AK i De le ga tu ry Rzą du na Kraj [w:] De par ta ment X MBP. Wzor ce – struk tu ry – dzia ła -
nie, red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007. Tam m.in. mo wa o in struk cji wy wia dow czej Wy dzia łu In for ma cji Szta -
bu Głów ne go GL z 1942 r. (s. 50). Być mo że nie któ rzy z funk cjo na riu szy – ale ra czej nie w te re nie – ją zna li.




