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Ba da jąc struk tu rę za so bu akt cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa1, nie spo -
sób jest po mi nąć pro blem miej sca je go ar chi wi za cji. To, co oczy wi ste dla prak ty ka,
nie za wsze prze kła da się na za in te re so wa nie na ukow ca. Re kon struk cja dzie jów ar -

chi wum po zo sta je bo wiem za zwy czaj na mar gi ne sie ba dań ar chi wal nych i hi sto rycz nych –
pierw szych z uwa gi na zde cy do wa nie wyż szą ran gę w hie rar chii na uko wej za gad nień z za -
kre su teo rii i me to do lo gii ar chi wal nej; dru gich w związ ku z za in te re so wa niem hi sto ry ków
je dy nie za war to ścią ma ga zy nów ar chi wum.

Ce zu rą koń co wą dla ba da nia miej sca ar chi wi za cji ma te ria łów cy wil ne go apa ra tu bez pie -
czeń stwa po wi nien stać się li piec 1990 r. De ka da za rzą dza nia ak ta mi „bez pieki” przez
Urząd Ochro ny Pań stwa ma dla po zna nia ich spe cy fi ki zna cze nie dru go rzęd ne. Ta ki stan
rze czy wy ni ka z fak tu, że w 1990 r. UOP prze jął ar chi wum o hi sto rycz nie ukształ to wa nej
struk tu rze za so bu, przez na stęp ne la ta nie do ko nał je go opra co wa nia, a organizację Biu ra
Ewi den cji i Ar chi wum, w ra mach któ re go zna la zły się ma te ria ły b. Urzę du Bez pie czeń stwa
i Służ by Bez pie czeń stwa, do sto so wał do re ali za cji bie żą cych po trzeb ope ra cyj nych.

W ostat nich la tach spo ro dys ku to wa no o ska li znisz czeń, po wsta wa niu ewi den cji ope ra -
cyj nej, sku pia jąc się na wą skim ele men cie dzia łal no ści ar chi wum, czy li bra ko wa niu i two -
rze niu po mo cy ar chi wal ny ch2. Pi szą ce go te sło wa za in try go wa ła z ko lei pro ble ma ty ka

1 Zgod nie z art. 5 Usta wy z 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.) na le ży do nich za li czyć: 1) Re sort
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go; 2) Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go; 3) Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go; 4) jed nost ki or ga ni za cyj ne pod le głe or ga nom
wy mie nio nym w punk tach 1–3; 5) jed nost ki or ga ni za cyj ne Służ by Bez pie czeń stwa Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych oraz pod le głe im jed nost ki te re no we w wo je wódz kich, po wia to wych i rów no rzęd nych ko men dach
Mi li cji Oby wa tel skiej oraz w wo je wódz kich, re jo no wych i rów no rzęd nych urzę dach spraw we wnętrz nych.
Or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa w ro zu mie niu usta wy są rów nież jed nost ki Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych, któ re z mo cy pra wa pod le ga ły roz wią za niu w chwi li zor ga ni zo wa nia Urzę du Ochro ny Pań stwa, oraz te
jed nost ki, któ re by ły ich po przed nicz ka mi.

2 Wy star czy ode słać do dwóch pu bli ka cji za wie ra ją cych bo ga tą li te ra tu rę przed mio tu: Wo�kół�te�czek�bez�-
pie�ki�–�za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006 i W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań
nad�za�so�bem�i funk�cja�mi�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź –T oruń 
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kształ to wa nia za so bu ar chi wum cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa przed ma so -
wym pro ce de rem za cie ra nia śla dów dzia łal no ści SB na prze ło mie lat osiem dzie sią tych
i dzie więć dzie sią tych. Że by w ar chi wi sty ce moż na by ło dys ku to wać o opra co wa niu, bra ko -
wa niu i udo stęp nia niu ar chi wa liów, nie zbęd ne jest ich wcze śniej sze zgro ma dze nie. Ta pra -
wi dło wość od no si się nie tyl ko do ko lej no ści po dej mo wa nych dzia łań prak tycz nych w ar -
chi wum, ale i re ali za cji ar chi wal nych pro jek tów ba daw czych.

W ni niej szym ar ty ku le zo sta nie przed sta wio ny pro ces kształ to wa nia za so bu ar chi wal ne -
go oraz spe cy fi ka pra cy łódz kie go Wy dzia łu „C”. Ra my ar ty ku łu oraz stan za cho wa nia ma -
te ria łów ar chi wal nych nie po zwa la ją za pre zen to wać od mien no ści pra cy ar chi wum łódz kie -
go apa ra tu bez pie czeń stwa w spo sób kom ple men tar ny. Zo sta ły więc po ru szo ne w nim
je dy nie za gad nie nia zwią za ne z ter mi no lo gią ar chi wal ną, kształ to wa niem kadr, wy ko ny wa -
niem dzia łań od mien nych niż w in nych ar chi wach ad mi ni stra cji pań stwo wej oraz trak to wa -
niem zgro ma dzo nych ma te ria łów w spo sób uty li tar ny. Przed sta wio no je w od ręb nych frag -
men tach, sy gna li zu jąc tym sa mym po trze bę omó wie nia da nej pro ble ma ty ki w zwar tym
blo ku na prze strze ni kil ku lat oraz ła miąc ce lo wo za sa dę chro no lo gicz ne go ukła du in for ma -
cji w ar ty ku le. Dat skraj nych czę ści opi su ją cych dzia łal ność Wy dzia łu „C” w po szcze gól -
nych okre sach nie na le ży trak to wać za tem ja ko mo men tów prze ło mo wych w hi sto rii tej ko -
mór ki or ga ni za cyj nej, a je dy nie jako wy nik wy od ręb nie nia w nar ra cji cza so wej frag men tów
uj mu ją cych szcze gó ło wo da ne za gad nie nie ar chi wal ne.

Ce zu rę 1975 r. przy ję to z dwóch po wo dów. Do te go ro ku na te re nie wo je wódz twa łódz -
kie go funk cjo no wa ły dwie struk tu ry pio nu bez pie czeń stwa na szcze blu wo je wódz kim w ra -
mach Ko men dy Miej skiej MO dla ob sza ru Ło dzi i Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Ło dzi
dla te re nu wo je wódz twa. Te dwie jed nost ki po sia da ły jed no wspól ne ar chi wum ope ra cyj ne,
któ re znaj do wa ło się w Wy dzia le „C” Ko men dy Miej skiej. Dru ga pro za icz na przy czy na
przy ję cia ja ko da ty koń co wej ro ku 1975, a nie 1990 wy ni ka z fak tu, że ma te ria ły łódz kie go
Wy dzia łu „C”, zlo ka li zo wa ne go po re for mie ad mi ni stra cyj nej z po ło wy lat sie dem dzie sią -
tych ubie głe go wie ku w jed nej KW MO w Ło dzi (do lu te go 1977 r. funk cjo nu ją cej pod na -
zwą KM MO), za cho wa ły się frag men ta rycz nie3. Po wsta łe w po ło wie 1975 r. no we miej -
skie wo je wódz two łódz kie nie od po wia da ło ob sza rem dzia łal no ści ani sa me mu mia stu, ani
tym bar dziej te re no wi daw ne go wo je wódz twa. Po za Ło dzią zna la zły się w nim m.in. ta kie
mia sta jak Głow no, Ozor ków, Pa bia ni ce i Zgierz.

Teo re tycz nie ar chi wa or ga nów bez pie czeń stwa mia ły wpi sa ne w za kres swo ich za dań
wszyst kie czyn no ści zna mien ne dla te go ty pu pla có wek, a więc gro ma dze nie, ewi den cjo no -
wa nie, opra co wy wa nie, za rzą dza nie oraz udo stęp nia nie ar chi wa liów. Oczy wi ście, mó wiąc
o uzy ski wa niu wglą du w ma te ria ły „bez pie ki”, mam na my śli udo stęp nia nie ich do ce lów

2006. Te ma ty ce nisz cze nia do ku men ta cji „bez pie ki” by ła na to miast po świę co na w ca ło ści kon fe ren cja na uko wa
„Do ku men ty znisz czyć…! Pro ces nisz cze nia do ku men ta cji Służ by Bez pie czeń stwa PRL w la tach 1989–1990”,
któ ra od by ła się we Wro cła wiu 1 XII 2008 r. Zob. http://www.ipn.gov.pl/por tal.php?ser wis=pl&dzial=
2&id=8472&se arch=6427, 20 VIII 2009 r. 

3 Re for ma ad mi ni stra cyj na Pol ski wpro wa dzo na usta wą z 28 V 1975 r. do pro wa dzi ła do zmia ny trój stop nio -
we go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go kra ju (wo je wódz two – p owiat – g mina) na po dział dwu stop nio wy (woje wódz -
two – gm ina) – obo wią zu ją cy od 1 VI 1975 do 31 XII 1998 r. Po re for mie ad mi ni stra cyj nej po wsta ło ma łe wo -
je wódz two miej skie łódz kie obej mu ją ce: Alek san drów Łódz ki, Głow no, Kon stan ty nów Łódz ki, Łódź, Ozor ków,
Pa bia ni ce i Zgierz. Wcze śniej w skład wo je wódz twa łódz kie go wcho dzi ło 20 po wia tów i mia sto wy dzie lo ne
Łódź. Zmia na na zwy KM na KW na stą pi ła na mo cy Roz ka zu or ga ni za cyj ne go nr 05/LD/77 z 1 II 1977 r. w spra -
wie prze mia no wa nia Ko men dy Miej skiej w Ło dzi na Ko men dę Wo je wódz ką oraz sta no wisk ko men dan ta miej -
skie go na ko men dan ta wo je wódz kie go oraz za stęp ców ko men dan ta miej skie go na za stęp ców ko men dan ta wo je -
wódz kie go. AIPN Łd, 220/15, Etat nr LD/W/01/75 Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Ło dzi za twier dzo ny
Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 090/Org. ko men dan ta miej skie go MO w Ło dzi z 11 VI 1975 r., k. 18.
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stric�te ope ra cyj nych. Opi sy wa na w in struk cjach ar chi wal nych pro ce du ra do stę pu do akt
w ce lu wy ko rzy sta nia ich do pra cy na uko wej sta no wi ła bo wiem nie wiel ką część dzia łal no -
ści zwią za nej z udo stęp nia niem. W prak ty ce nie któ re z za dań by ły wy ko ny wa ne mar gi nal -
nie, a czyn no ści po zo sta ją ce w za in te re so wa niu bez piecz niac kich ar chi wi stów rzą dzi ły się
zu peł nie in ną lo gi ką niż ta, któ ra funk cjo nu je w kla sycz nej me to dy ce ar chi wal nej. Spe cy -
ficz nie by ła uży wa na i ro zu mia na ter mi no lo gia ar chi wal na. W ist nie niu ar chi wum oraz
kwa li fi ko wa niu ma te ria łów do krót sze go lub dłuż sze go prze cho wy wa nia wi dzia no w za sa -
dzie je den cel – przy dat ność pod ką tem ich ope ra cyj ne go wy ko rzy sta nia prze ciw ko lu dziom
i or ga ni za cjom spo łecz no -p ol ityc znym. 

Pod sta wo wy za sób ar chi wal ny, co by ło spe cy fi ką ar chi wum cy wil nych or ga nów bez pie -
czeń stwa, skła dał się z dwóch uzu peł nia ją cych się czę ści, tj. z kar to tek oraz akt prze cho wy -
wa nych w osob nych ma ga zy nach, któ re ra zem two rzy ły jed no li ty sys tem zwa ny ewi den cją
ope ra cyj ną. Po szcze gól ne jej ele men ty pro wa dzo ne by ły przez róż ne wy dzia ły/sek cje ar chi -
wu m4. War to w tym miej scu pod kre ślić, że w po tocz nym ję zy ku apa ra tu bez pie czeń stwa
okre śle nie „ewi den cja” trak to wa no w spo sób wie lo znacz ny. Uży wa no go za rów no w od nie -
sie niu do sys te mu re je stro wa nia, prze cho wy wa nia, prze twa rza nia in for ma cji oraz ar chi wi -
zo wa nia do ku men ta cji wy two rzo nej przez jed nost ki ope ra cyj ne i zwią za nych z tym pro ce -
dur, jak i do ko mó rek or ga ni za cyj nych zaj mu ją cych się ty mi kwe stia mi.

I.�Or�ga�ni�za�cja�ar�chi�wum�i kształ�to�wa�nie�je�go�za�so�bu�do�1956�r.

Pod sta wę two rzą ce go się za so bu ar chi wal ne go apa ra tu bez pie czeń stwa sta no wi ła za ło żo -
na w 1944 r. kar to te ka ogól no in for ma cyj na. W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia Mi ni -
ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go wcho dzą ce w je go skład ko mór ki or ga ni za cyj ne gro -
ma dzi ły swo je ak ta w re gi stra tu ra ch5. Z ko lei ca łość pro ble ma ty ki pra cy ope ra cyj nej, a za tem
i ewi den cję (kar to te kę), sku piał De par ta ment I MBP. Po re or ga ni za cjach struk tu ry mi ni ster -
stwa ar chi wum i ewi den cja ope ra cyj na zna la zły się osta tecz nie w po wo ła nym 1 kwiet nia
1945 r. De par ta men cie II6. Po dob nie sy tu acja wy glą da ła w jed nost kach wo je wódz kich.
Zgod nie z usta le nia mi z lu te go 1945 r. do ty czą cy mi struk tu ry wo je wódz kich urzę dów bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go wy dzia ły II prze ję ły spra wy zwią za ne z tech ni ką, ewi den cją i łącz -
no ścią ope ra cyj ną. W ich ra mach mia ły dzia łać: gru py szy fro we, gru py łącz no ści ra dio wej
oraz sek cje 1 po sia da ją ce kar to te kę, ar chi wum prze cho wu ją ce ak ta spraw za koń czo nych sek -
cji ope ra cyj nych i de po zyt rze czy skon fi sko wa nych oso bom aresz to wa nym. W okre sie póź -
niej szym pra cow ni cy tych wy dzia łów wy ko ny wa li rów nież za da nia zwią za ne z dak ty lo sko -
pią i fo to gra fią na rzecz in nych wy dzia łów i urzę dów po wia to wych7. Ge ne ral nie moż na

4 P. Perzy na, Pro�ble�ma�ty�ka�roz�po�zna�nia�struk�tu�ry�za�so�bu�i ze�spo�ło�wo�ści�akt�cy�wil�nych�or�ga�nów�bez�pie�-
czeń�stwa�pań�stwa�oraz�ich�in�for�ma�tycz�ne�go�opi�su, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009,
t. 2, s. 22.

5 Z. Krup ska, Za�rzą�dza�nie�do�ku�men�ta�cją�ak�to�wą�w na�czel�nych�or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa� i po�-
rząd�ku�pu�blicz�ne�go�w la�tach�1944–1990 [w:] W krę�gu�„te�czek”…, s. 122.

6 W ra mach po wie rzo nych kom pe ten cji oprócz pro wa dze nia ar chi wum i ewi den cji ope ra cyj nej De par ta -
ment II zaj mo wał się za gad nie nia mi ope ra cyj ne go za bez pie cze nia ra dia, Mi ni ster stwa Poczt i Te le gra fów, ra -
dio kon tr wy wia dem, łącz no ścią, szy fra mi, per lu stra cją ko re spon den cji, za opa trze niem tech nicz nym jed no stek
ope ra cyj nych. AIPN Łd, pf 16/713, Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej w la tach
1944–1978, t. I: Cen tra la, s. 17, 23.

7 H. Pie cuch, Ak�cje�spe�cjal�ne.�Od�Bie�ru�ta�do�Ocha�ba, War sza wa 1996, s. 430; A. Chmie lew ska, Ak�ta�Wo�-
je�wódz�kie�go�Urzę�du�Bez�pie�czeń�stwa�Pu�blicz�ne�go�w Bia�łym�sto�ku�w za�so�bie�bia�ło�stoc�kie�go�od�dzia�łu�In�sty�tu�tu
Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu [w:] Opra�co�wa�nie�i kon�ser�-
wa�cja�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go.�Ma�te�ria�ły�z kon�fe�ren�cji�w bia�ło�stoc�kim�od�dzia�le�IPN.�Bia�ło�wie�ża�2003, Bia ły stok
2003, s. 16–17, 22.
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przy jąć, iż jed na z sek cji Wy dzia łu II zaj mo wa ła się za rów no pro wa dze niem kar to te ki szpie -
gów, dy wer san tów, volks deut schów, AK-o wców i NSZ-owców oraz człon ków in nych an ty -
ko mu ni stycz nych or ga ni za cji, do ko ny wa niem w niej spraw dzeń oraz prze cho wy wa niem
(pro wa dze niem ar chi wum) spraw za koń czo nych przez sek cje ope ra cyj ne8. W rocz ni co wej
pu bli ka cji łódz kiej SB po la tach wspo mnia no je dy nie, że w ra mach WUBP w Ło dzi utwo -
rzo no ko mór kę zaj mu ją cą się „ewi den cją, łącz no ścią, fo to gra fią”9. W do ku men tach z te go
okre su bar dzo czę sto wy stę po wał ter min ar chi wum, ozna cza ją cy miej sce gro ma dze nia
i prze cho wy wa nia akt spraw za koń czo nych. Wy da je się jed nak, że w od nie sie niu do struk tur
wo je wódz kiej „bez pie ki” bar dziej po praw nym okre śle niem by ła by skład ni ca akt.

14 czerw ca 1945 r. mi ni ster bez pie czeń stwa pu blicz ne go wy dał za rzą dze nie w spra wie
za bez pie cze nia ma te ria łów ar chi wal nych. Nie do ty czy ło ono – jak pod kre śla ła Zo fia Krup -
ska – za bez pie cze nia akt wła snych MBP, ale ar chi wa liów ma ją cych stać się bazą źró dło wą
do pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj no -śle dcz ych10. W za so bie łódz kie go Od dzia łu In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej za cho wa ła się ko re spon den cja WUBP w Ło dzi z MBP w spra wie prze -
sy ła nia ma te ria łów „po nie miec kich”. W pi smach Wy dzia łu II WUBP ja ko ad re sa ci fi gu ru -
ją Ar chi wum MBP (od mar ca 1950 r.), a na stęp nie Cen tral ne Ar chi wum MBP (od mar ca
1951 r.), rza dziej De par ta ment II. Do wio sny 1955 r. pro wa dzo no rów nież ewi den cję ope -
ra cyj ną w ra mach wy dzia łów II WUBP (WUdsBP) i re fe ra tów II PUBP (PUdsBP). Po -
twier dza ją to dwie in struk cje z 21 stycz nia 1949 r.: nr 1 o re je stra cji i spraw dza niu ele men -
tu prze stęp cze go i po dej rza ne go w kar to te kach ogól nych PUBP, WUBP oraz w kar to te ce
cen tral nej MBP; nr 2 dla jed no stek ope ra cyj nych o re je stra cji i spraw dza niu w tych sa mych
kar to te ka ch11.

W oma wia nym okre sie w Ło dzi i na te re nie wo je wódz twa łódz kie go ist nia ły na prze -
mian jed na lub dwie jed nost ki apa ra tu bez pie czeń stwa szcze bla wo je wódz kie go. W li sto -
pa dzie 1951 r. roz ka zem or ga ni za cyj nym mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z WUBP
zo stał wy od ręb nio ny UBP na m. Łódź. Trzy la ta póź niej Roz ka zem nr 1048 MBP z 25
wrze śnia 1954 r. po łą czo no WUBP i MUBP w Ło dzi w jed ną jed nost kę obej mu ją cą ca łe
wo je wódz two, w tym mia sto. Stan za cho wa nia akt nie po zwa la na stwier dze nie, czy
w związ ku z tymi zmia na mi na stą pił – a je że li tak, to w ja kim za kre sie – po dział ar chi wa -
liów po mię dzy WUBP a UBP m. Ło dzi. Wia do mo je dy nie, że we dług sta nu na dzień 31
grud nia 1951 r. w struk tu rze UBP m. Ło dzi funk cjo no wał mię dzy in ny mi Wy dział II.
Z uwa gi na sys tem pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa trud no przy pusz czać, aby nie pro wa dził

8 Sche mat struk tu ry or ga ni za cyj nej WUBP, obo wią zu ją cy już w Re sor cie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
zo stał roz pi sa ny w za łącz ni kach do pi sma nr 0325/45WP kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go MBP mjr. Mi -
ko ła ja Ore chwy do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie mjr. Fau sty na Grzy bow skie go z 16 II 1945 r. Apa�rat�bez�-
pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 29–30;
„Struk tu ra or ga ni za cyj na apa ra tu bez pie czeń stwa”, oprac. S. Du dziuk, M. Ma jew ski, M. Ma ru szak, mps przy -
go to wa ny w BU iAD, s. 4–5.

9 AIPN Łd, pf 16/298, Po wsta nie Służ by Bez pie czeń stwa i jej wkład w utrwa la nie wła dzy lu do wej na te -
re nie Ło dzi i wo je wódz twa, pra ca zbio ro wa pod red. płk. Le ona Chru śliń skie go ze sty cznia 1970 r., s. 14.

10 Z. Krup ska, op.� cit., s. 122. 20 II 1947 r. mi ni ster bez pie czeń stwa pu blicz ne go wy dał Za rzą dze nie
nr 5 o za bez pie cze niu przed znisz cze niem ma te ria łów ar chi wal nych władz oku pa cyj nych z okre su II woj ny
świa to wej znaj du ją cych się w urzę dach i u osób pry wat nych (w tym w ma jąt kach prze ję tych do par ce lacji
w ra mach re for my rol nej). Mia ły te go do ko ny wać WUBP oraz pod le głe im te re no we jed nost ki or ga ni za cyj ne.
W za rzą dze niu pod kre śla no zna cze nie tej do ku men ta cji nie tyl ko dla ad mi ni stra cji pań stwo wej, ale – o dzi wo
– rów nież dla ce lów na uko wych. AIPN Łd, 0050/21, t. 1, Od pis Za rzą dze nia nr 5 mi ni stra bez pie czeń stwa
publicz ne go z 20 II 1947 r. o za bez pie cze niu ma te ria łów ar chi wal nych, k. 131.

11 M. Ko ma niec ka, Or�ga�ni�za�cja�i funk�cjo�no�wa�nie�kar�to�tek�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej�i za�gad�nie�nio�wej�apa�ra�-
tu�bez�pie�czeń�stwa [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki…, s. 233.
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on cho ciaż by pod ręcz ne go ar chi wum akt ope ra cyj ny ch12. Z ca łą pew no ścią Wy dział II
WUBP w Ło dzi ko or dy no wał pra ce zwią za ne z po zy ska niem i prze ka za niem akt z okre su
1918–1945 naj pierw do Wy dzia łu Ogól ne go De par ta men tu II, a na stęp nie Cen tral ne go
Archi wum MBP. Świad czy o tym za cho wa na ko re spon den cja po 1948 r. Ar chi wum, umiej -
sco wio ne ra zem z kar to te ką ogól no in for ma cyj ną w Wy dzia le II, po sia da ło rów nież ma te -
ria ły z jed no stek or ga ni za cyj nych WUBP, któ re nie by ły wy ko rzy sty wa ne w bie żą cej pra -
cy 13. Moż na za tem przy jąć, że w za so bie Ar chi wum WUBP znaj do wa ły się za rów no
ar chi wa lia z lat 1918–1939, jak i ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne oraz ak ta za koń czo nych spraw
ope ra cyj nych urzę du.

7 grud nia 1954 r. w miej sce roz wią za ne go Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
po wo ła no Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i od ręb ne Mi ni ster stwo Spraw
We wnętrz ny ch14. Spra wy ad mi ni stra cji we wnętrz nej zo sta ły prze ka za ne MSW, a kwestie
bez pie czeń stwa pu blicz ne go zna la zły się w za kre sie dzia ła nia KdsBP. Przy ję cie w Ło dzi
nazw wy dzia łów Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go od po wia -
da ją cych na zwom de par ta men tów KdsBP usank cjo no wa ło pi smo okól ne nr 4/54 z 29 grud -
nia 1954 r. wy da ne przez kie row ni ka WUdsBP ppłk. Teo do ra Mi ku sia 15.

Za sób b. ar chi wów WUBP prze ję ły skład ni ce akt wo je wódz kich urzę dów do spraw bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go. Ma te ria ły ope ra cyj ne, w tym za sób kar to tecz ny z kar to te ką ogól -
no in for ma cyj ną na cze le, prze nie sio no na to miast do De par ta men tu X Ko mi te tu i wy dzia łów
X wo je wódz kich urzę dó w16. Od do tych cza so we go De par ta men tu II pion X prze jął rów nież
opi nio wa nie osób wy jeż dża ją cych za gra ni cę oraz ko or dy na cję za in te re so wań ope ra cyj nych
KdsBP, MO i Zwia du WOP. W De par ta men cie X (Ewi den cji Ope ra cyj nej) zna la zły się dwa
wy dzia ły (I i II), Dział Sta ty stycz no -Spr awo zda wczy, Dział Kar to tek, Sek cja Woj sko wa
i Se kre ta riat Ogól ny 17. Ak ta ope ra cyj ne tra fi ły od po wied nio do Wy dzia łu II w De par ta -
mencie X i sek cji 2 w wy dzia łach X18. Po prze kształ ce niu PUBP w PUdsBP po zo sta łą po

12 AIPN Łd, pf 16/298, Po wsta nie Służ by Bez pie czeń stwa i jej wkład w utrwa la nie wła dzy lu do wej na te -
re nie Ło dzi i wo je wódz twa, pra ca zbio ro wa pod red. płk. Le ona Chru śliń skie go ze sty cznia 1970 r., s. 28, 43.

13 AIPN Łd, pf 10/469, t. 5, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi do dy rek to ra Cen tral ne go
Archi wum MBP z 27 I 1953 r., k. 54. W pi śmie do sze fa WUBP w Ło dzi z 4 XII 1952 r. dy rek tor CA MBP
zawia da miał, iż CA przy go to wu je plan ewen tu al ne go prze ję cia ar chi wa liów po wsta łych w jed nost kach MBP
w wy ni ku ich dzia łal no ści od 1944 r. W związ ku z po wyż szym py tał, ile m3 akt nie po trzeb nych do pra cy bie -
żą cej po sia da WUBP i ja ki jest prze wi dy wa ny rocz ny przy rost tych ma te ria łów. W od po wie dzi na czel nik Wy -
dzia łu II in for mo wał, że „ar chi wum tut. urzę du jest w po sia da niu ma te ria łów z dzia łal no ści na szych jedn[ostek
ope ra cyj nych] z cza su ubie głe go, do któ rych to jed nost ki czę ścio wo po wra ca ją. Ja ko przy kład mat[eria ły]
z okre su wy bo rów”. Nie był on jed nak w sta nie okre ślić rocz ne go przy ro stu tych akt. Ibi�dem, k. 54, 56.

14 De kret z 7 XII 1954 r. o na czel nych or ga nach ad mi ni stra cji pań stwo wej w za kre sie spraw we wnętrz nych
i bez pie czeń stwa pu blicz ne go (DzU, 1954, nr 54, poz. 269). KdsBP był or ga nem rzą du PRL w za kre sie bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go (art. 6). W je go skład wcho dzi li: prze wod ni czą cy, za stęp cy prze wod ni czą ce go
i człon ko wie (art. 7). Prze wod ni czą ce go, wcho dzą ce go w skład Ra dy Mi ni strów, po wo ły wał i od wo ły wał na
wnio sek pre ze sa RM Sejm lub Ra da Pań stwa (art. 8). Ko mi tet dzia łał na za sa dach ko le gial no ści (art. 9).

15 AIPN Łd, pf 16/298, Po wsta nie Służ by Bez pie czeń stwa i jej wkład w utrwa la nie wła dzy lu do wej na te -
re nie Ło dzi i wo je wódz twa, pra ca zbio ro wa pod red. płk. Le ona Chru śliń skie go ze sty cznia 1970 r., s. 45.

16 De par ta ment X KdsBP zo stał utwo rzo ny na ba zie De par ta men tu II MBP Roz ka zem nr 019/Org. z 11 III
1955 r. AIPN Łd, pf 16/713, Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978,
t. I: Cen tra la, s. 311.

17 Ibi�dem, s. 377–378; Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce…, t. 1, s. 31.
18 AIPN Łd, 0050/36, Pi smo okól ne dy rek to ra De par ta men tu X KdsBP płk. J. Za baw skie go z 1 II 1956 r.

w spra wie prze ka zy wa nia spraw do ar chi wum przez jed nost ki ope ra cyj ne, k. 42–45; AIPN Łd, pf 13/336,
t. 3, Pi smo okól ne nr 016/56 za stęp cy prze wod ni czą ce go KdsBP J. Pta siń skie go z 7 III 1956 r. w spra wie
prze kazywa nia TW oraz spraw ewi den cji ope ra cyj nej zwol nio nych ze służ by woj sko wej, k. 27–30; 
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re fe ra tach II do ku men ta cję prze ję li kie row ni cy no wych jed no stek. Od ma ja 1955 r. ewi den -
cja i re je stra cja nie opra co wa nych oraz no wych spraw w te re nie mia ła być pro wa dzo na na
po zio mie wo je wódz kich wy dzia łów X. 

Na czel nik łódz kie go Wy dzia łu X por. He le na Wo siń ska 19 oce nia ła stan ob sa dy ka dro wej
w pod le głej so bie ko mór ce w 1955 r. ja ko nie zły, przy zna jąc jed nak, iż funk cjo no wa ła
w nim gru pa słab szych pra cow ni ków, któ rym po wie rza no wy łącz nie pra ce tech nicz ne.
W wy dzia le funk cjo no wa ły dwie sek cje: 1. – kar to te ki ogól no in for ma cyj nej (KOI), 2. – ar -
chi wum. Ich kie row ni ka mi by li od po wied nio ppor. Jan Świąt kow ski 20 i por. Hen ryk Tu szy -
ne r21. Dla pra cow ni ków pio nu ar chi wal ne go łódz kie go UB pro wa dzo no szko le nie za wo do -
we zgod ne ze wska zów ka mi De par ta men tu X. W je go ra mach za po zna wa no pra cow ni ków
z ogól ny mi za sa da mi pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i ca ło kształ tem za dań re -
ali zo wa nych przez pion ar chi wal ny Ko mi te tu.

W Sek cji 1 oprócz pra cy bie żą cej pro wa dzo no ak tu ali za cję (zgod nie z Za rzą dze niem nr
051/55 prze wod ni czą ce go KdsBP z 25 ma ja 1955 r.) kar to te ki ogól no in for ma cyj nej i wy od -
ręb nio no z niej kar to te kę mi li cyj ną 22. Ak tu ali za cja kar to te ki wy ni ka ła z po trze by do sto so -

AIPN Łd, 0050/52, Pi smo okól ne za stęp cy prze wod ni czą ce go KdsBP A. Al ste ra z 6 XI 1956 r. w spra wie prze -
ka zy wa nia do De par ta men tu X/wy dzia łów X akt w sta nie upo rząd ko wa nym, b.p.; ibi�dem, Pi smo okól ne za stęp -
cy kie row ni ka WUdsBP w Ło dzi mjr. S. Mroż ka z 30 IV 1956 r. do na czel ni ków wy dzia łów i kie row ni ków
PUdsBP w spra wie re je stra cji i spraw dzeń w ewi den cji sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej, b.p.

19 He le na Pry ma z d. Wo siń ska, c. Ka zi mie rza, ur. 10 II 1923 r.; mjr. Od 16 III 1945 r. cen zor, a od 17 IV
1945 r. star szy cen zor Wo je wódz kie go Wy dzia łu Cen zu ry Wo jen nej w Ło dzi; od 1 III 1946 r. kon tro ler Sek -
cji 1, a od 1 VIII 1946 r. Sek cji 3 Wy dzia łu VIII WUBP w Ło dzi; od 1 I 1947 r. młod szy re fe rent Sek cji 3 Wy -
dzia łu „B”; od 1 II 1948 r. star szy re fe rent Sek cji 5 Wy dzia łu II; od 1 V 1952 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia -
łu II; od 20 VI 1953 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi; od 1 XI 1954 r. na czel nik Wy dzia łu II
WUBP/WUdsBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. na czel nik Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi, a na stęp nie Wy dzia łu
Ewi den cji Ope ra cyj nej KM MO w Ło dzi; z dniem 31 X 1967 r. zwol nio na ze służ by. AIPN Łd, 231/1939, Kar -
ta funk cjo na riu sza He le ny Pry my.

20 Jan Świąt kow ski, s. Jó ze fa, ur. 8 II 1924 r.; kpt. Od 15 VIII 1945 r. mi li cjant KP MO w Ła sku z sie dzi -
bą w Pa bia ni cach; od 15 IX 1945 r. mi li cjant Ba ta lio nu Spe cjal ne go KG MO w War sza wie; od 31 XII 1945 r.
słu chacz Cen tral nej Szko ły Ofi ce rów Po li tycz no -W ych owa wczych; od ma ja 1946 r. in struk tor po li tycz no -
-wych owa wczy XI Ko mi sa ria tu MO; od lip ca 1949 r. re fe rent – dak ty lo skop Sek cji Roz po znaw czej Wy dzia -
łu Służ by Śled czej K MO w Ło dzi; od 1 XII 1949 r. re fe rent, a na stęp nie star szy re fe rent, kie row nik Sek cji 1
Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. kie row nik, a od 1 IV 1956 r. star szy ofi cer ewi den cji ope ra cyj -
nej Sek cji 1 Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi; z dniem 11 XII 1956 r. zwol nio ny ze służ by; 21 III 1959 r. po -
now nie przy ję ty na sta no wi sko mi li cjan ta KD MO Łó dź-R uda; od 1 IV 1959 r. ofi cer do cho dze nio wy KD MO
Łó dź -R uda; od 1 V 1960 r. star szy ofi cer do cho dze nio wy KD Łódź -Gó rna; od 15 VIII 1960 r. star szy ofi cer
do cho dze nio wy Sek cji Do cho dze nio wej KD Łódź -Śró dmi eście; od 1 II 1965 r. star szy ofi cer do cho dze nio wy,
a na stęp nie star szy in spek tor Sek cji 3 Wy dzia łu Do cho dzeń/Do cho dze nio wo -Śle dcz ego KM MO w Ło dzi;
z dniem 16 VII 1970 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0241/283, Ak ta oso bo we Ja na Świąt kow skie go.

21 Hen ryk (Hersz) Tu szy ner, s. Sta ni sła wa (Szai), ur. 28 IV 1917 r.; kpt. Od 1 VIII 1946 r. młod szy re fe -
rent WUBP w Ło dzi; od kwiet nia 1947 r. re fe rent ds. eme ry tal nych i od szko do waw czych Wy dzia łu Per so nal -
ne go, a na stęp nie Wy dzia łu Fi nan so we go, star szy re fe rent Re fe ra tu Ewi den cji Wy dzia łu Per so nal ne go; od 15
V 1951 r. star szy re fe rent Re fe ra tu Ochro ny WUBP w Ło dzi przy Wi dzew skiej Fa bry ce Ma szyn Włó kien ni -
czych; od 1 VIII 1951 r. za stęp ca kie row ni ka RW przy Wi dzew skiej Fa bry ce Ma szyn Włó kien ni czych
WUBP/UBP na m. Łódź; od 1 IV 1952 r. star szy in struk tor sa mo cho do wy Sek cji Szko le nia UBP na m. Łódź,
kie row nik Sa mo dziel nej Sek cji ds. Kul tu ry i Oświa ty UBP na m. Łódź/WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. kie -
row nik Sek cji 2 Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi; od 1 IV 1956 r. se kre tarz kie row nic twa WUdsBP; z dniem
17 XII 1956 r. zwol nio ny ze służ by; 15 I 1958 r. po now nie przy ję ty na sta no wi sko star sze go ofi ce ra tech ni ki
ope ra cyj nej Sek cji 1 Wy dzia łu „T”; od 1 IV 1959 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II K MO m. Ło dzi;
z dniem 28 II 1962 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 099/703, Ak ta oso bo we Hen ry ka Tu szy ne ra; ibi�dem, Kar -
ta funk cjo na riu sza Hen ry ka Tu szy ne ra.

22 AIPN Łd, pf 10/883, Ana li za pra cy Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi za rok 1955 z 10 I 1956 r., k. 74–75.
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wa nia jej do po trzeb ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa. W dru giej po ło wie lat pięć -
dzie sią tych za kres za in te re so wań ope ra cyj nych (in wi gi la cji) or ga nów bez pie czeń stwa wy -
zna cza ło wspo mnia ne Za rzą dze nie nr 051/55, któ re m.in. okre śla ło ka te go rie osób, śro do -
wisk, z któ rych re je stra cji po utwo rze niu KdsBP zre zy gno wa no (np. sze re go wi człon ko wie
„Strzel ca”, „So ko ła”, BBWR, OZN, ONR i in.). W związ ku ze zmia ną pod le gło ści jed no -
stek bez pie czeń stwa i mi li cji (UBP w KdsBP, a MO w MSW) przy stą pio no rów nież do wy -
dzie la nia z KOI kart fi gu ran tów spraw pro wa dzo nych przez MO. Tym sa mym mia ła w niej
po zo stać ewi den cja spraw pro wa dzo nych przez UB, In for ma cję Woj sko wą i Pro ku ra tu rę WP23. 

Z KOI li czą cej w ska li wo je wódz twa ogó łem 600 tys. kart wy dzie lo no w ten spo sób do
pio nu MO 197 tys. kart. Ob ję to rów nież kon tro lą prze ka zy wa nie kar to tek do mi li cji przez
b. re fe ra ty II PUBP. Do ak tu ali za cji kar to te ki po zo sta ją cej w ge stii Wy dzia łu X przy stą pio -
no póź no, bo do pie ro 10 lip ca 1955 r. Ak tu ali za cję kar to te ki volks deut schy uza leż nio no
bo wiem od prze glą du od po wia da ją ce go jej zbio ru an kiet przez spe cjal ną gru pę pra cow ni -
ków. Do pie ro po wy ko na niu tej czyn no ści po ja wi ła się re flek sja na te mat ce lo wo ści pod -
ję tych dzia łań. Za uwa żo no bo wiem, iż nie zo sta ły w od po wied nim cza sie wy cią gnię te
wnio ski z fak tu pod pi sy wa nia przez oso by za miesz ka łe na te re nie Ło dzi i oko lic nie miec -
kiej li sty na ro do wo ścio wej w za sa dzie do bro wol nie. Zby tecz ne i cza so chłon ne oka za ło się
rów nież ewi den cjo no wa nie an kiet volks deut schy, co przy czy ni ło się z ko lei w Sek cji 2 do

23 P. Drzy ma ła, Cha�rak�te�ry�sty�ka�kar�to�te�ki� za�gad�nie�nio�wej�na�pod�sta�wie�ma�te�ria�łów�Wy�dzia�łu�„C”�KW
MO�w Po�zna�niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 3, s. 14.
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za ha mo wa nia opra co wa nia ma te ria łów wpły wa ją cych do ar chi wum z jed no stek ope ra cyj -
nych. Kar to te ka li czy ła wów czas 289 203 kar ty. Do koń ca ro ku do no wej kar to te ki prze ło -
żo no 157 352 kar ty, w tym do ku men ta cję ewi den cyj ną volks deut schy, a wy co fa no ogó łem
39 889 kart.

W dzia le ewi den cji sie ci z koń cem lip ca 1955 r. za koń czo no prze re je stro wy wa nie sie ci
agen tu ral nej. W trak cie wy ko ny wa nia tej czyn no ści stwier dzo no brak 10 j.a. w jed nost kach
ope ra cyj nych. Wy ja śnie niem tej spra wy za ję ła się Sek cja 5 Wy dzia łu Kadr i Szko le nia.
W wy ni ku ak tu ali za cji kar to te ki sie ci agen tu ral nej wy łą czo no 1148 kart nie ak tu al nych kan -
dy da tów do po zy ska nia oraz 1011 kart do ty czą cych agen tu ry wer bo wa nej i wy eli mi no wa -
nej w la tach 1945–1948, co do któ rych nie za cho wa ły się w jed nost kach or ga ni za cyj nych
lub ar chi wum ja kie kol wiek ma te ria ły od no szą ce się do współ pra cy. Z uwa gi na czę ste wy -
stę po wa nie pio nów ope ra cyj nych o ak ta in for ma to rów po sia da ją cych je dy nie pseu do ni my,
istot nym pro ble mem sta ło się stwo rze nie kar to te ki pseu do ni mo wej. W ana li zie pra cy Wy -
dzia łu X za rok 1955 pod kre śla no rów nież brak re gu la cji w kwe stii prze ka zy wa nia akt per -
so nal nych agen tu ry z In for ma cji Woj ska Pol skie go i wojsk we wnętrz nych. Jed nost ki In for -
ma cji nie by ły na przy kład w sta nie po dać ad re su współ pra cow ni ka pod le ga ją ce go
de mo bi li za cji 24. Roz strzy gnię cia w tej kwe stii zo sta ły wpro wa dzo ne kil ka mie się cy póź niej
pi smem okól nym nr 016/56 za stęp cy prze wod ni czą ce go KdsB P25.

Wie le nie po ro zu mień i nie ja sno ści ist nia ło w po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia
WUdsBP, tak że we współ pra cy Wy dzia łu X z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi w za kre sie ewi -
den cji roz pra co wań. Pro ble mem dla tych jed no stek by ła wła ści wa kwa li fi ka cja spraw ewi -
den cji ope ra cyj nej i agen tu ral ne go spraw dze nia, sto so wa nie od po wied nich wzo rów kart,
pra wi dło we okre śla nie cha rak te ru roz pra co wa nia i wy pi sy wa nie kart E-15. Po nad to funk -
cjo na riu sze pio nów ope ra cyj nych nie mie li wie dzy o tym, kie dy i w ja kich przy pad kach po -
zo sta wia się lub wy co fu je fi gu ran tów z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej, a kie dy nisz czy się
do ty czą ce ich ma te ria ły ar chi wal ne.

Sek cja 2 kon cen tro wa ła swo je dzia ła nia przede wszyst kim na gro ma dze niu i sys te ma ty -
za cji za koń czo nych akt spraw. We dług sta nu na ko niec 1955 r. dział akt oso bo wych w ar -
chi wum łódz kiej „bez pie ki” li czył 5370 j.a. Nie zo sta ły jed nak prze ka za ne do nie go ak ta do -
cho dzeń dys cy pli nar nych po Wy dzia le do spraw Funk cjo na riu szy, któ re w dal szym cią gu
znaj do wa ły się w Sek cji 5 Wy dzia łu Kadr i Szko le nia 26. 

Pro ble mem po zo sta wa ła kwe stia nie wła ści we go prze ka zy wa nia ar chi wa liów przez jed -
nost ki ope ra cyj ne. Za zwy czaj by ły one nie opra co wa ne i nie po sia da ły kwa li fi ka cji ar chi -
wal nej (ka te go rii). W związ ku z po wyż szym na 43 580 j.a. pod le ga ją cych prze ka za niu przez

24 AIPN Łd, pf 10/883, Ana li za pra cy Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi za rok 1955 z 10 I 1956 r., k. 65–68.
25 Tecz ki per so nal ne i pra cy zwal nia ne go ze służ by TW mia ły być prze sy ła ne do Sek cji 3 Wy dzia łu I De -

par ta men tu X za po śred nic twem Dzia łu Ewi den cji Okrę go we go Za rzą du In for ma cji. Na stęp nie De par ta -
ment X wy re je stro wy wał z ewi den cji TW or ga nów in for ma cji i prze ka zy wał je go tecz ki do wła ści we go Wy -
dzia łu X WUdsBP. Ten z ko lei skła dał tym cza so wo tecz ki do ar chi wum, usta lał miej sce za miesz ka nia i pra cy
TW, a póź niej kie ro wał prze sła ne ma te ria ły do za in te re so wa nej jed nost ki ope ra cyj nej, któ ra na ich pod sta wie
re zy gno wa ła lub po dej mo wa ła współ pra cę z b. TW or ga nów in for ma cji. W pierw szym przy pad ku jed nost ka
ope ra cyj na zwra ca ła tecz ki do ar chi wum Wy dzia łu X, a w dru gim po bie ra ła od b. TW zo bo wią za nie do współ -
pra cy, tym ra zem z cy wil ny mi or ga na mi bez pie czeń stwa i re je stro wa ła go w De par ta men cie/Wy dzia le X na
za sa dach ogól nych. AIPN Łd, pf 13/336, t. 3, Pi smo okól ne nr 016/56 za stęp cy prze wod ni czą ce go KdsBP
o try bie eli mi no wa nia z sie ci agen tu ral nej i prze ka zy wa nia na łącz ność or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go
taj nych współ pra cow ni ków zwol nio nych ze służ by woj sko wej oraz o prze ka zy wa niu spraw ewi den cji ope ra -
cyj nej z 7 III 1956 r., k. 27–30.

26 AIPN Łd, pf 10/883, Ana li za pra cy Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi za rok 1955 z 10 I 1956 r., k. 69–71.
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jed nost ki ope ra cyj ne (nie li cząc ko re spon den cji i do ku men ta cji ogól nej) do ar chi wum z po -
zo sta wie niem kart E-14 w KOI tra fi ło 2188 j.a., a z umiesz cze niem kart E-14 w kar to te ce
za gad nie nio wej – 5594 j.a. Do znisz cze nia za kwa li fi ko wa no 16 798 j.a., któ re zo sta ły ze wi -
den cjo no wa ne. Za le głość w opra co wa niu sta no wi ło za tem 19 000 j.a., co mo gło oka zać się
dla Sek cji 2 du żym wy zwa niem. Jej pra cę utrud nia ła do dat ko wo cia sno ta po miesz czeń ar -
chi wum, ale – jak pod kre śla ła na czel nik Wo siń ska – nie mia ła ona wpły wu na od szu ki wa -
nie ma te ria łów zło żo nych we dług po szcze gól nych dzia łó w27.

16 lu te go 1956 r. w obec no ści za stęp cy kie row ni ka WUdsBP i na czel ni ka Dzia łu Kar to -
tek De par ta men tu X od by ło się ze bra nie pra cow ni ków łódz kie go Wy dzia łu X. Na czel nik
Wo siń ska omó wi ła na nim za da nia po sta wio ne wy dzia łom X na od pra wie kra jo wej przez
za stęp cę prze wod ni czą ce go Ko mi te tu oraz kie row nic two De par ta men tu X, a tak że wska za -
ła na suk ce sy i nie do cią gnię cia w pra cy łódz kie go pio nu ar chi wal ne go „bez pie ki”. Zwró ci -
ła się rów nież do za stęp cy kie row ni ka urzę du mjr. Sta ni sła wa Mroż ka z proś bą o od de le go -
wa nie z in nych jed no stek pra cow ni ków do opra co wy wa nia ma te ria łów, co do pro wa dzić
mia ło do przy spie sze nia ak tu ali za cji kar to te ki. W od po wie dzi mjr Mro żek pod kre ślił zna -
cze nie ewi den cji ope ra cyj nej i Wy dzia łu X dla apa ra tu bez pie czeń stwa, „któ ry nie tyl ko jest
re je stra to rem, ale jest tu od bi cie kie run ku i wy ni ków pra cy jed no stek ope ra cyj nych, z dru -
giej stro ny od bi cie kie run ku dzia łal no ści wro ga”. Oce nił tak że stan pra cy łódz kie go Wy -
dzia łu X ja ko do bry i za de kla ro wał od de le go wa nie gru py pra cow ni ków ope ra cyj nych do
po mo cy w opra co wa niu akt. Na czel nik Dzia łu Kar to tek por. Ro zen baum za zna czy ła z ko -
lei, że wy dzia ły X po win ny dą żyć do wspie ra nia jed no stek ope ra cyj nych w ich dzia łal no -
ści, a w związ ku z tym prio ry te to wy mi za da nia mi dla nich na 1956 r. mia ły po zo stać ak tu -
ali za cja kar to te ki i upo rząd ko wa nie ar chi wu m28. 

Dwa mie sią ce póź niej, w dniach 17–19 kwiet nia, na czel nik Wy dzia łu I (mjr St. Szczer ba)
oraz in spek tor (kpt. L. Da ni luk) De par ta men tu X do ko na li kon tro li Wy dzia łu X WUdsBP
w Ło dzi. Oka za ło się, że kie row nic two urzę du od de le go wa ło do prac zwią za nych z ak tu ali -
za cją kar to te ki 15 pra cow ni ków z jed no stek ope ra cyj nych. Przed sta wi cie le De par ta men tu X
stwier dzi li po nad to, iż ma te ria ły wpły wa ją ce z jed no stek ope ra cyj nych są na bie żą co opra -
co wy wa ne i wy dział nie po sia da w tym za kre sie za le gło ści. Jak wy ni ka ło z ich spra woz da -
nia, sta ra kar to te ka li czy ła 71 412 kart, a no wa 175 720 kart E-14. By ło to zdu mie wa ją ce,
zwa żyw szy na pro wa dzo ną ak tu ali za cję kar to te ki, zmie rza ją cą do jej „od chu dze nia”. Ta za -
dzi wia ją ca sy tu acja by ła wy ni kiem włą cze nia do kar to te ki ok. 150 tys. kart volks deut schy 29.
Już wte dy za uwa żo no, że in for ma cje za war te na tych kar tach „ma ją mi ni mal ne zna cze nie
i nie de cy du ją ani przy wy jaz dach za gra ni cę, ani przy przyj mo wa niu do pra cy na mniej eks -
po no wa ne sta no wi ska”30. Kon tro le rzy zwró ci li uwa gę na ist nie nie kar to te ki kon tak tów sie ci
agen tu ral nej. Ini cja ty wa jej utwo rze nia po ja wi ła się na jed nej z od praw kie row nic twa urzę -
du pod ko niec 1955 r. W kwiet niu na stęp ne go ro ku li czy ła ona 2000 kart E-59 wy pi sy wa -
nych przez jed nost ki ope ra cyj ne. Kie row nic two urzę du oraz pra cow ni cy Wy dzia łu X po kil -
ku mie sięcz nym do świad cze niu uzna li ten eks pe ry ment za chy bio ny. No wa po moc
ewi den cyj na nie przy nio sła prak tycz nych ko rzy ści. Od no to wa no je dy nie 4 przy pad ki kon tak -
tów agen tów z fi gu ran ta mi spraw ewi den cji ope ra cyj nej. In spek cja z De par ta men tu X wy ka -
za ła na to miast, iż nie zo sta ła zak tu ali zo wa na kar to te ka ad re so wa lo ka li kon tak to wych. 

27 Ibi�dem, k. 73–74.
28 Ibi�dem, Pro to kół od pra wy pra cow ni ków Wy dzia łu X WUdsBP z 16 II 1956 r., k. 29, 34–36.
29 Ibi�dem, Pro to kół in spek cji prze pro wa dzo nej w Wy dzia le X WUdsBP w Ło dzi w dniach 17–19 IV 1956 r.,

k. 46, 48.
30 Ibi�dem, k. 49.
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In te re su ją cy był na to miast opis ar chi wum. Otóż Wy dział X po zbył się ok. 50 spe cjal nych
szaf, któ re prze ka zał do dys po zy cji Kwa ter mi strzo stwa. Wszyst kie ma te ria ły zwar te umiesz -
czo no w tecz kach i za wie szo no na spe cjal nych ste la żach, a do ku men ta cję luź ną prze cho wy -
wa no w po nu me ro wa nych i ze wi den cjo no wa nych se gre ga to rach – w tych z na pi sem „S” znaj -
do wa ła się li czą ca 10 000 kart do ku men ta cja sko ro wi dza. Sam sko ro widz człon ków PZPR
li czył 2776 kart. Pro wa dzo no za rów no sko ro widz ru cho my stwo rzo ny z kart E-14, czy li ty po -
wą kar to te kę za gad nie nio wą, jak i al fa be tycz ny sko ro widz książ ko wy. W sko ro wi dzach książ -
ko wych od no to wy wa no do dat ko wo ka te go rie spraw ewi den cji ope ra cyj nej. Czte ry ty sią ce
ma te ria łów luź nych by ło z ko lei za re je stro wa nych w sko ro wi dzu ru cho mym na kar tach E-22.
Wła sną kar to te kę (w ter mi no lo gii „bez pie ki” sko ro widz ru cho my), zło żo ną z kart E-59, po -
sia da ła tak że do ku men ta cja prze zna czo na do znisz cze nia (ok. 20 000 jed no stek)31. 

Roz mia ry po mo cy ewi den cyj nych ule gły zmia nie do pie ro pół ro ku po wi zy cie kon tro le rów
z KdsBP. Na dzień 30 wrze śnia 1956 r. stan kar to te ki sta rej wy no sił 8576, a no wej 27 830 kart,
po prze ło że niu 158 715 kart volks deut schy do od ręb nej kar to te ki (sko ro wi dza). W Sek cji
2 znaj do wa ło się jesz cze 17 000 jed no stek ma te ria łów po nie miec kich. Oso by, któ rych one do -
ty czy ły, by ły spraw dza ne w Cen tral nym Biu rze Do wo dów Oso bi stych. Je że li nie za miesz ki -
wa ły na te re nie Pol ski, ak ta wraz z kar ta mi E-14 prze ka zy wa no do ar chi wum KdsB P32. 

a)�do�ku�men�ta�cja�człon�ków�PZPR

W okre sie funk cjo no wa nia WUdsBP w Ło dzi istot nym pro ble mem dla Wy dzia łu X oka za ła
się re ali za cja Za rzą dze nia nr 04/54 prze wod ni czą ce go KdsBP z 28 grud nia 1954 r., wy da ne go
w ce lu do raź ne go ure gu lo wa nia nie któ rych pil nych spraw do ty czą cych agen tu ry i roz pra co wań
ope ra cyj nych, w tym do ty czą cych człon ków i kan dy da tów PZPR. Kie row nik WUdsBP w Ło dzi
płk Teo dor Mi kuś już 18 stycz nia tr. ro ze słał do na czel ni ków wy dzia łów ope ra cyj nych i kie row -
ni ków jed no stek te re no wych pi smo okól ne okre śla ją ce tryb po stę po wa nia w spra wie prze ka zy -
wa nia ma te ria łów ar chi wal nych do ty czą cych człon ków PZPR do ar chi wum Wy dzia łu X. Za
wła ści we opra co wa nie i prze ka za nie akt spraw oraz ma te ria łów kom pro mi tu ją cych par tyj nych
dzia ła czy od po wie dzial ni by li na czel ni cy wy dzia łów ope ra cyj nych i kie row ni cy jed no stek po -
wia to wych. Wy dział X zo stał na to miast zo bo wią za ny do kon tro li prze ka zy wa nych ma te ria łów
pod ką tem ich upo rząd ko wa nia i uza sad nie nia przy czyn skła da nia ich do ar chi wu m33.

Mie siąc póź niej płk Mi kuś, do strze ga jąc pro ble my zwią za ne z re ali za cją za rzą dze nia,
wy słał do tych sa mych jed no stek ko lej ne wy ja śnie nia. Przy po mi nał, że do Wy dzia łu X na -
le ża ło prze sy łać: 1) ma te ria ły do ty czą ce człon ków par tii i kan dy da tów, któ re nie kwa li fi ko -
wa ły się do dal sze go wy ko rzy sta nia, 2) do ku men ta cję, któ ra nie po sia da ła cha rak te ru prze -

31 Ibi�dem, k. 49–50, 56–57.
32 AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu X WUdsBP za III kwar tał 1956 r. z 11 X 1956 r., b.p.
33 Spra wy i ma te ria ły kom pro mi tu ją ce człon ków PZPR mia ły być prze ka zy wa ne od dziel nie z ozna cze niem,

ko go kon kret nie do ty czą. Spra wy re je stro wa ne po win ny za wie rać wnio sek o za nie cha nie spra wy (pod pi sa ny
przez kie row nic two WUdsBP), a w ma te ria łach kom pro mi tu ją cych mia ła znaj do wać się no tat ka uza sad nia ją -
ca zło że nie ich do ar chi wum (pod pi sa na przez pra cow ni ka i kie row nic two wy dzia łu lub jed nost ki te re no wej).
Spra wy o cha rak te rze pro wo ka cyj nym po win ny za wie rać no tat ki o za sto so wa nych przed się wzię ciach w ce lu
za po bie że nia skut kom pro wo ka cji. Do ku men ty w tecz kach mia ły być uło żo ne chro no lo gicz nie, po nu me ro wa -
ne i wpi sa ne do spi su za war to ści. W przy pad ku, kie dy oso by fi gu ru ją ce w ak tach by ły re je stro wa ne w KOI,
wraz z ma te ria ła mi po win ny być prze sła ne do kład nie wy peł nio ne kar ty E-16. AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pis -
mo okól ne kie row ni ka WUdsBP w Ło dzi do na czel ni ków wy dzia łów ope ra cyj nych WUdsBP i kie row ni ków
PUdsBP z 18 I 1955 r., b.p. Pi smo płk. Mi ku sia zo sta ło naj praw do po dob niej przy go to wa ne w opar ciu o wy -
tycz ne za war te w pi śmie okól nym nr 1 z 10 I 1955 r. wy da nym przez De par ta ment X. Ibi�dem, Pi smo okól ne
wice dy rek to ra De par ta men tu X KdsBP do kie row ni ków WUdsBP z 10 I 1955 r., b.p.
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stępstw an ty pań stwo wych i w związ ku z tym nie zo sta ła skie ro wa na przez jed nost ki ope ra -
cyj ne do MO lub pro ku ra tu ry, 3) spra wy, co do któ rych za cho dzi ło po dej rze nie, iż mogły być
wy ni kiem pro wo ka cji. In ne ma te ria ły zgro ma dzo ne na człon ków PZPR mia ły po zo stać
w jed nost kach ope ra cyj nych i te re no wych do cza su wy da nia no wych po le ce ń34.

We dług sta nu na dzień 24 lu te go 1955 r. jed nost ki or ga ni za cyj ne WUdsBP zło ży ły w ar -
chi wum Wy dzia łu X ma te ria ły do ty czą ce 130 człon ków PZPR. Fak tycz nie skie ro wa no do
nie go po nad 500 j.a., ale ze wzglę du na ich nie opra co wa nie Wy dział X zwró cił jed nost kom
po nad 380 j.a. Na 130 j.a. zło żo nych w ar chi wum 128 sta no wi ły ma te ria ły luź ne i tecz ki
ewi den cyj ne. Z uwa gi na cha rak ter po dej rzeń ma te ria ły do ty czy ły w przy pad ku: 8 osób –
dzia łal no ści sprzed 1939 r. (człon ko wie SN, OZN, służ ba w Po li cji Pań stwo wej i KOP),
50 osób – dzia łal no ści w cza sie oku pa cji (28 żoł nie rzy AK, 14 człon ków in nych or ga ni za -
cji), 48 osób – dzia łal no ści po wy zwo le niu (za rzu ty kle ry ka li zmu). Zgod nie z za le ce nia mi
De par ta men tu X KdsBP ma te ria ły człon ków par tii prze cho wy wa no od dziel nie oraz pro wa -
dzo no dla nich od ręb ną ewi den cję w po sta ci książ ki i kar to te ki 35.

Ko lej ne za le ce nia zo sta ły prze ka za ne jed nost kom ope ra cyj nym i te re no wym przez na -
czel ni ka Wy dzia łu X 1 mar ca 1955 r. Oka za ło się bo wiem, że do ar chi wum łódz kiej „bez -
pie ki” za czę ły tra fiać ma te ria ły do ty czą ce osób wy klu czo nych z par tii. Ppor. Wo siń ska ape -
lo wa ła za tem do tych jed no stek, aby w przy pad ku po sia da nia ma te ria łów sprzed kil ku lat
upew nia ły się czy oso by, któ rych one do ty czą, są jesz cze człon ka mi PZPR. Po wyż sza sy tu -
acja mo gła pro wa dzić do nie pra wi dło we go wy co fy wa nia kart E-14 z KOI. W od nie sie niu
do nad sy ła nych akt spraw i ma te ria łów kom pro mi tu ją cych nie do ty czą cych człon ków par tii
na czel nik Wy dzia łu X przy po mi na ła, że po win ny one za wie rać omó wie nie z uza sad nie niem
zło że nia do ar chi wum, a w przy pad ku re je stra cji fi gu ran tów spraw w KOI tak że wnio sek
o wy co fa nie lub po zo sta wie nie kart E-14 w kar to te ce 36. Do koń ca 1955 r. jed nost ki ope ra -
cyj ne z te re nu wo je wódz twa prze ka za ły do ar chi wum 2750 akt do ty czą cych człon ków
PZPR, któ re zo sta ły ze wi den cjo no wa ne i opra co wa ne. Zgod nie z wy tycz ny mi do in stan cji
par tyj nych prze sła no no tat ki in for ma cyj ne do ty czą ce w za sa dzie wszyst kich człon ków
PZPR od no to wa nych w kar to te ce ogól no in for ma cyj ne j37.

In te re su ją co przed sta wia ło się po dej ście do do ku men ta cji ewi den cyj nej do ty czą cej
człon ków PZPR. Dy rek tor De par ta men tu X płk Jan Za baw ski za le cał ak tu ali zo wa nie kart
E-14 człon ków par tii fi gu ru ją cych w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej na za sa dach okre ślo -
nych w Za rzą dze niu nr 051/55 prze wod ni czą ce go Ko mi te tu. W koń cu lip ca 1956 r. nie był
on jed nak w sta nie wska zać, co uczy nić z kar ta mi człon ków PZPR re je stro wa nych przez ist -
nie ją cy w la tach 1951–1954 pion X38.

34 Po wyż sze za le ce nia by ły za pew ne wy da ne pod wpły wem cy to wa ne go po wy żej pi sma okól ne go wi ce -
dy rek to ra De par ta men tu X KdsBP do kie row ni ków WUdsBP z 10 II 1955 r. AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pis -
mo okól ne kie row ni ka WUdsBP w Ło dzi do na czel ni ków wy dzia łów ope ra cyj nych WUdsBP i kie row ni ków
PUdsBP z 17 II 1955 r., b.p.

35 AIPN Łd, pf 10/883, Ra port z kon tro li re ali za cji § II Za rzą dze nia nr 04/54 prze wod ni czą ce go KdsBP
z 25 XII 1954 r., k. 19–20.

36 AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pi smo okól ne na czel ni ka Wy dzia łu X do na czel ni ków wy dzia łów ope ra cyj -
nych WUdsBP i kie row ni ków PUdsBP z 1 III 1955 r., b.p. Wie le nie pra wi dło wo ści w kwe stii prze ka zy wa nia
akt człon ków PZPR i osób bez par tyj nych do ar chi wum wy ka za ła kon tro la prze pro wa dzo na w nie któ rych (bli -
żej nie okre ślo nych) WUdsBP. Zob. ibi�dem, Pi smo okól ne se kre ta rza KdsBP do dy rek to rów de par ta men tów
ope ra cyj nych i kie row ni ków WUdsBP w spra wie re ali za cji Za rzą dze nia nr 04/54 prze wod ni czą ce go KdsBP
z 18 III 1955 r., b.p.

37 AIPN Łd, pf 10/883, Ana li za pra cy Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi za rok 1955 z 10 I 1956 r., k. 73.
38 AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu X KdsBP do na czel ni ka Wy dzia łu X

WUdsBP w Ło dzi z 31 VII 1956 r., b.p. De par ta ment X MBP zo stał po wo ła ny Za rzą dze niem or ga ni za -
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Jak wy ni ka ze spra woz dań kie row nic twa ar chi wum, do pie ro w IV kwar ta le 1957 r. roz -
po czę ła pra cę – po wo ła na za rzą dze niem za stęp cy ko men dan ta Ko men dy MO m. Ło dzi – ko -
mi sja do za opi nio wa nia ma te ria łów do ty czą cych człon ków PZPR. W jej skład po za dwo ma
pra cow ni ka mi ope ra cyj ny mi wszedł kie row nik Sek cji 2. Ko mi sja do ko na ła prze glą du 2229 j.a.
W je go wy ni ku 7 j.a. za kwa li fi ko wa ła do po zo sta wie nia w ar chi wum wraz z kar ta mi 
E-14 w KOI, w 634 przy pad kach zde cy do wa ła o dal szym prze cho wy wa niu ma te ria łów
w ar chi wum bez re je stra cji w KOI, 1588 jednostek prze zna czy ła do znisz cze nia 39.

II.�Po�wsta�nie�Wy�dzia�łu�Ewi�den�cji�Ope�ra�cyj�nej�i je�go�dzia�łal�ność�do�1959�r.

Wy dział X, w któ rym zna la zło się ar chi wum ope ra cyj ne łódz kiej „bez pie ki”, prze trwał
jedy nie dwa la ta, do ko lej nej re or ga ni za cji, kie dy na pod sta wie usta wy z 13 li sto pa da
1956 r. o zmia nie or ga ni za cji na czel nych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej w za kre sie bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go (DzU, nr 54, poz. 241) 28 li sto pa da 1956 r. roz wią za no Ko mi tet
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, od da jąc je go kom pe ten cje Mi ni ster stwu Spraw
We wnętrz nych. Ist nie ją ce w dniu wej ścia w ży cie usta wy jed nost ki or ga ni za cyj ne mia ły
zgod nie z za le ce nia mi wy ko ny wać wcze śniej przy dzie lo ne im za da nia do cza su wy da nia

cyj nym nr 0168 MBP z 30 XI 1951 r. do wal ki prze ciw ko wszel kim od chy le niom w PZPR, zwłasz cza tzw.
gru pom pra wi co wo -n acj on al istyc znym i troc ki stow skim. Sze rzej na ten te mat: De�par�ta�ment� X.� Wzor�ce� –
struk�tu�ry�–�dzia�ła�nie, red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007; J. To py ło, De�par�ta�ment�X�MBP�w la�tach�1949–1954,
To ruń 2006.

39 Wśród sied miu j.a. po zo sta wio nych w ar chi wum wraz z kar ta mi E-14 w KOI zna la zły się ma te ria ły do -
ty czą ce m.in. po li cjan ta gra na to we go, ofi ce ra za wo do we go, ofi ce ra PAL i b. sę dzie go sprzed 1939 r. AIPN Łd,
pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za IV kwar tał 1957 r.
z 14 I 1958 r., b.p. Ko mi sja w skła dzie: prze wod ni czą cy – kpt. Ta de usz Wie czo rek, człon ko wie: por. Ma ria
Gębic ka, por. Jan Ko pa nia zo sta ła po wo ła na za rzą dze niem za stęp cy ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO
m. Ło dzi. AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Za rzą dze nie za stęp cy ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi
z 3 X 1957 r., b.p. Ta de usz Wie czo rek, s. An to nie go, ur. 16 XII 1922 r.; mjr. Od 17 II 1945 r. cen zor Wo je -
wódz kie go Wy dzia łu Cen zu ry Wo jen nej WUBP w Ło dzi, a od 1 III 1945 r. WUBP w Po zna niu; od 24 V
1945 r. star szy cen zor WWCW WUBP w Byd gosz czy, z dniem 1 IX 1945 r. prze nie sio ny do WWCW WUBP
w Łodzi; od 1 III 1946 r. młod szy re fe rent, a na stęp nie re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu VIII; od 1 I 1947 r. re fe rent
Sek cji 1 Wy dzia łu „B”; od 10 I 1948 r. re fe rent, star szy re fe rent, a na stęp nie kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu II
WUBP w Ło dzi; od 1 XII 1951 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu II MUBP w Ło dzi; od 10 IX 1952 r. słu chacz
rocz ne go kur su prze szko le nia ofi ce rów w CW MBP w Le gio no wie; od 31 VIII 1953 r. wy kła dow ca Ka te dry
Przed mio tów Ope ra cyj nych KOSz w Gdań sku; od 1 I 1957 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny, a od 1 I 1962 r. kie -
row nik Gru py V Wy dzia łu III; od 1 VII 1962 r. kie row nik gru py Wy dzia łu IV K MO m. Ło dzi; od 1 V 1968 r.
I za stęp ca ko men dan ta ds. SB KM MO w Zgie rzu, z dniem 31 VII 1972 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd,
099/860, Ak ta oso bo we Ta de usza Wie czor ka; ibi�dem, Kar ta funk cjo na riu sza Ta de usza Wie czor ka. Ma ria
Gębic ka -N owak, c. Wła dy sła wa, ur. 6 VI 1919 r.; mjr. Od 20 I 1945 r. ma szy nist ka MUBP w Ozor ko wie; od
1 I 1946 r. fo to graf – dak ty lo skop WUBP w Ło dzi; od 1 X 1946 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu II; od 1 XII 1948 r.
star szy re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu II; od 15 I 1950 r. star szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu Per so nal ne go; od 1 IX
1950 r. kie row nik kan ce la rii Wy dzia łu Ogól ne go; od 1 I 1952 r. na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go WUBP w Ło -
dzi; od 1 IV 1955 r. na czel nik Se kre ta ria tu WUdsBP; od 1 I 1957 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu Ewi den cji
Ope ra cyj nej; od 1 V 1958 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go; z dniem 30 VI 1970 r. zwol nio na ze służ -
by. AIPN Łd, 0241/282, Ak ta oso bo we Ma rii Gę bic kiej -N owak; ibi�dem, Kar ta funk cjo na riu sza Ma rii Gę bic -
kiej-No wak. Jan Ko pa nia, s. Ja na, ur. 15 I 1927 r.; kpt. Od 20 XII 1950 r. apli kant śled czy Wy dzia łu Śled cze -
go WUPB w Kiel cach; od 1 VII 1951 r. ofi cer śled czy Re fe ra tu Śled cze go PUBP w Koń skich; od 1 III 1953 r.
ofi cer śled czy, a na stęp nie star szy ofi cer śled czy Sek cji 3 Wy dzia łu Śled cze go WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r.
star szy ofi cer śled czy Sek cji 1 Wy dzia łu VII WUdsBP w Ło dzi; od 1 I 1957 r. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Sa -
mo dziel nej Sek cji „W”; od 1 X 1957 r. ofi cer śled czy, a na stęp nie star szy ofi cer śled czy Sa mo dziel nej Sek cji
Śled czej/Wy dzia łu Śled cze go K MO m. Ło dzi; od 1 IV 1967 r. in spek tor, a na stęp nie star szy in spek tor i kie -
row nik sek cji Wy dzia łu Śled cze go; z dniem 15 IX 1976 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 099/961, Ak ta oso -
bo we Ja na Ko pa ni; ibi�dem, Kar ta funk cjo na riu sza Ja na Ko pa ni.
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no wych za rzą dzeń i uchy le nia obo wią zu ją cych w do tych cza so wych or ga nach bez pie czeń -
stwa nor ma ty wó w40.

W związ ku z prze ję ciem za dań KdsBP w MSW zo sta ły utwo rzo ne no we pio ny or ga ni za cyj -
ne, w tym Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej i Cen tral ne Ar chi wum. Pod sta wą tych zmian sta ło się Za -
rzą dze nie nr 00238/56 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 27 li sto pa da 1956 r. w spra wie tym cza so -
wych zmian w struk tu rze MSW i te re no wych or ga nów MO. Po twier dzi ło ono za tem ist nie ją cy
u po przed ni ków mi ni ster stwa du alizm po le ga ją cy na roz dzia le do ku men ta cji jed no stek ope ra cyj -
nych (prze cho wy wa nej w Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej) oraz ma te ria łów hi sto rycz -
nych od 1918 r. i akt ad mi ni stra cyj nych jed no stek nie ope ra cyj nych MSW, KdsBP, MBP (zgro ma -
dzo nych w Cen tral nym Ar chi wum). Do ku men ta cja komórek ope ra cyj nych b. urzę dów
bez pie czeń stwa pod le ga ją cych li kwi da cji lub re or ga ni za cji, o ile nie tra fi ła do no wo utwo rzo nych
jed no stek, mia ła być prze ka zy wa na do Biu ra i wy dzia łów Ewi den cji Ope ra cyj ne j41.

Włą cze nie w za kres kom pe ten cji MSW spraw bez pie czeń stwa spo wo do wa ło rów nież
zmia ny w struk tu rze pod le głych mu jed no stek te re no wych, np. w Ło dzi w miej sce dzia ła ją -
cej w la tach 1954–1956 Ko men dy Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej utwo rzo no dwie
jed nost ki or ga ni za cyj ne szcze bla wo je wódz kie go: Ko men dę Miej ską MO (do 1967 r. wy -
stę pu ją cą pod na zwą Ko men da MO m. Ło dzi) dla te re nu mia sta oraz KW MO – obej mu ją -
cą ob szar wo je wódz twa łódz kie go. Do pie ro 20 grud nia 1956 r., mie siąc po wej ściu w ży cie
usta wy o zmia nie or ga ni za cji na czel nych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej w za kre sie bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go, mi ni ster spraw we wnętrz nych wy dał roz ka zy or ga ni za cyj ne nr
012 i 013, w któ rych okre ślo no struk tu ry od po wied nio KM i KW MO w Ło dzi. Zgod nie
z po wyż szy mi unor mo wa nia mi nie na stą pi ło w obu jed nost kach po wie le nie za kre su za dań,
a je dy nie do ko na no pew ne go ro dza ju prze su nię cia kom pe ten cji po mię dzy ni mi. Funk cjo nu -
ją ce w KM MO wy dzia ły: Ewi den cji Ope ra cyj nej (póź niej szy Wy dział „C”), „B”, „T”, „W”
oraz Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go mia ły ob słu gi wać za rów no SB jed nost ki miej skiej, jak
i KW MO 42. Ar chi wum ma te ria łów ope ra cyj nych zna la zło się za tem aż do zmian po dzia łu
ad mi ni stra cyj ne go kra ju w 1975 r. we wła da niu KM MO w Ło dzi. W związ ku z utwo rze -
niem w tym że ro ku wo je wódz twa miej skie go łódz kie go zo sta ła po wo ła na no wa jed nost ka
re sor tu spraw we wnętrz nych pod na zwą KM MO, zmie nio ną w 1977 r. na KW MO w Ło -
dzi. W jej struk tu rze wspo mnia ne ar chi wum prze trwa ło do koń ca lip ca 1990 r.

Tryb po stę po wa nia z do ku men ta cją ope ra cyj ną okre śli ła in struk cja ar chi wal na wpro wa -
dzo na Za rzą dze niem nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 lip ca 1957 r.43 Od po -

40 AIPN Łd, 0050/29, Za rzą dze nie nr 237/56 MSW z 29 XI 1956 r. w spra wie wy ko ny wa nia za dań i obo -
wią zu ją cych prze pi sów w jed nost kach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, b.p.

41 AIPN Łd, pf 10/617, t. 2, Pi smo okól ne nr 7 dy rek to ra Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej z 13 XII 1956 r. do ty -
czą ce prze ka zy wa nia do ku men ta cji jed no stek ope ra cyj nych b. urzę dów bez pie czeń stwa pod le ga ją cych li kwi da cji
bądź re or ga ni za cji, b.p. MSW po dzie lo no na trzy gru py jed no stek: pio ny or ga ni za cyj ne – KG MO, KG SP, Ko -
men da Głów na Obro ny Prze ciw lot ni czej, Głów ny Urząd Geo de zji i Kar to gra fii, Cen tral ny Za rząd Służ by Zdro -
wia; jed nost ki wojsk we wnętrz nych – Do wódz two KBW, Do wódz two WOP, Za rząd In for ma cji Wojsk We wnętrz -
nych (od 1957 r. Za rząd WSW Wojsk We wnętrz nych); in ne jed nost ki or ga ni za cyj ne (ok. 30), w tym jed nost ki SB.
Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW skła da ło się z czte rech wy dzia łów: I – ewi den cja ope ra cyj na, II – ar chi wum,
III – kar to te ka ogól no in for ma cyj na ele men tu prze stęp cze go, IV – ogól ne go (póź niej szy VII). Apa�rat�bez�pie�czeń�-
stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 11, 14.

42 AIPN Łd, pf 16/298, Po wsta nie Służ by Bez pie czeń stwa i jej wkład w utrwa la nie wła dzy lu do wej na te -
re nie Ło dzi i wo je wódz twa, pra ca zbio ro wa pod red. płk. Le ona Chru śliń skie go ze sty cznia 1970 r., s. 69, 72;
AIPN Łd, 0121/266, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 013/Org. MSW z 20 XII 1956 r. w spra wie zor ga ni zo wa nia jed -
no stek or ga ni za cyj nych przez ko men dan ta wo je wódz kie go MO, b.p.

43 AIPN Łd, pf 13/336, t. 2, In struk cja o pra cy Ar chi wum Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW (Wy dzia łu Ewi -
den cji Ope ra cyj nej KW MO) sta no wią ca za łącz nik do Za rzą dze nia nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych 
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wied ni kiem Biu ra dla wszyst kich wy dzia łów ope ra cyj nych i rów no rzęd nych (np. Śled cze -
go) SB KW MO oraz SB ko mend po wia to wych MO zo stał w te re nie Wy dział Ewi den cji
Ope ra cyj nej KW MO. Za rzą dze nie zo bo wią zy wa ło jed nost ki i ko mór ki or ga ni za cyj ne SB
do prze ka zy wa nia do od po wied nie go ar chi wum akt po wsta łych w trak cie pro wa dze nia dzia -
łań ope ra cyj nych i śled czych, któ re nie by ły wy ko rzy sty wa ne w pra cy bie żą ce j44.

W dru giej po ło wie li sto pa da 1957 r. w ce lu za po zna nia się z pro ble ma mi pra cy Wy dzia -
łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KM MO do Ło dzi przy by li na czel ni cy wy dzia łów: II (kpt. A. Fie -
big) i III (kpt. S. Łuc ka) Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW. Stwier dzi li oni, że w li czą cej
30 tys. za re je stro wa nych osób kar to te ce ogól no in for ma cyj nej ak tu ali za cja zo sta ła pra wie
za koń czo na. Do dat ko wych wy ja śnień i uzu peł nień (np. o miej sce za miesz ka nia, da ne o wy -
ro ku, ad no ta cję o bra ku ma te ria łów) wy ma ga ło ok. 10 proc. kar to te ki. Kon tro le rzy za uwa -
ży li rów nież nie zgod no ści za pi sów na kar cie z za war to ścią ma te ria łów ar chi wal nych. Przed
Sek cją 1 sta nął w związ ku z tym pro blem skon fron to wa nia za pi sów na kar tach E-14 z tre -
ścią ar chi wa liów w od nie sie niu do 12 tys. spraw, co by ło szcze gól nie pil ne ze wzglę du na
przy stą pie nie do two rze nia kar to tek (sko ro wi dzów) za gad nie nio wych na pod sta wie danych
z KOI. Or ga ni za cja pra cy w ko mór ce ewi den cji ope ra cyj nej za bez pie cza ła – zda niem wi zy -
tu ją cych – ter mi no we wy ko ny wa nie po wie rzo nych za dań. Je den z pra cow ni ków udzie lał
w ska li mie sią ca ok. 1000–1500 in for ma cji, dwóch pra cow ni ków wy pi sy wa ło kar ty do kar -
to te ki za gad nie nio wej, a je den był za trud nio ny przy ak tu ali za cji KOI.

Sek cja 2 – ar chi wum ope ra cyj ne – skon cen tro wa ła swą pra cę na re ali za cji czte rech pod -
sta wo wych za dań. Dwóch pra cow ni ków za ję ło się two rze niem kar to tek (sko ro wi dzów) za -
gad nie nio wych na pod sta wie akt wy eli mi no wa nej agen tu ry, wy ko rzy stu jąc przy tym ok.
6 tys. z ogól nej ilo ści 23 tys. akt. Oprócz po mo cy ewi den cyj nych prze wi dzia nych w in struk -
cji ar chi wal nej wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 1 lip ca 1957 r. za ło żo no rów nież na po le ce nie kie row nic twa Ko men dy Miej skiej kar to te -
ki we dług miej sca pra cy oraz dla ko biet z wy eli mi no wa nej agen tu ry, wy dzie lo no tak że kar -
ty za gad nie nio we do ty czą ce re zy den tów i lo ka li kon spi ra cyj nych. Po jed nym pra cow ni ku
zaj mo wa ło się ana li zą ma te ria łów z nie do ko na nych wer bun ków (do mo men tu kon tro li 1250
z 7000 te czek) i kon fron ta cją ma te ria łów ar chi wal nych z za pi sa mi na kar tach E-14. 

Ko lej ne za da nie po le ga ło na wy dzie la niu i prze ka zy wa niu do od po wied nich ar chi wów
do ku men ta cji po nie miec kiej – do Wo je wódz kie go Ar chi wum Pań stwo we go w Ło dzi zgod -
nie z po le ce niem Biu ra od da no ok. 150 tys. te czek do ty czą cych volks deut schy, za wie ra ją -
cych m.in. an kie ty per so nal ne (Fra�ge�bo�gen). Roz po czę to tak że wy dzie la nie po nie miec kich
ma te ria łów od no szą cych się do człon ków SS, SA, NSDAP, któ rzy nie za miesz ki wa li na te -
re nie wo je wódz twa łódz kie go. Mia ły one na stęp nie tra fić do CA MSW. Wy dział Ewi den cji

z 1 VII 1957 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by
Bez pie czeń stwa MSW, a kwa li fi ku ją cą się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w Ar chi wum Biu ra
Ewi den cji Ope ra cyj nej, k. 282–292. Do do ku men ta cji pod le ga ją cej prze ję ciu przez Biu ro/wy dzia ły Ewi den cji
Ope ra cyj nej za li czo no: ma te ria ły nie do szłych wer bun ków; za koń czo ne lub za nie cha ne spra wy ewi den cji ope -
ra cyj nej oraz tecz ki obiek to we i za gad nie nio we; ak ta kon tro l no -śle dcze oraz za koń czo nych i umo rzo nych
spraw śled czych z okre su 1944–1956; ak ta umo rzo nych i za wie szo nych spraw do cho dze nio wych; tecz ki kon -
tro l ne spraw śled czych i do cho dze nio wych; pro wa dzo ne przez jed nost ki nad rzęd ne tecz ki kon tro l ne spraw
ope ra cyj nych; ma te ria ły, któ re są pod sta wą re je stra cji w ewi den cji ogól no in for ma cyj nej; nie za kwa li fi ko wa ne
do znisz cze nia kar ty wy co fa ne z ewi den cji ope ra cyj nej; spra woz daw czość i ko re spon den cja jed no stek ope ra -
cyj nych SB. Ibi�dem, k. 282.

44 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 VII 1957 r. w spra wie po stę po wa -
nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa MSW, a kwa li fi ku ją -
cą się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej, k. 281.

Paweł�Perzyna

50

A
R

C
H

IW
U

M



Ope ra cyj nej za bie gał rów nież o pra cow ni ka zna ją ce go ję zyk nie miec ki, któ ry zo stał by za -
an ga żo wa ny do prze glą du nie opra co wa nych kil ku na stu mb akt w tym ję zy ku.

Waż nym ele men tem dzia łal no ści ar chi wum by ło bra ko wa nie akt. W wy ni ku wstęp nej se -
lek cji do ko na nej przez jed nost ki ope ra cyj ne i ko mi sje bra ko wa nia wy ty po wa no do znisz -
cze nia 56 tys. j.a., za re je stro wa nych w od ręb nych po mo cach ewi den cyj nych (książ ka ewi -
den cyj na i kar to te ka). Na czel nik wy dzia łu wraz z kie row ni kiem Sek cji 2 prze pro wa dzi li
wy ryw ko wą kon tro lę tych ma te ria łów i stwier dzi li, iż wcze śniej sza we ry fi ka cja nie by ła
w wie lu przy pad kach do ko na na pra wi dło wo. Pro blem po now ne go prze glą du akt za kwa li fi -
ko wa nych do eli mi na cji był o ty le pa lą cy, że w stwo rzo nej do nich kar to te ce nie do ko ny wa -
no spraw dzeń. W tym ce lu zo sta ła po wo ła na ko mi sja, w skład któ rej we szli kie row nik Sek -
cji 2 wy dzia łu oraz dwóch funk cjo na riu szy ope ra cyj nych.

W od nie sie niu do po mo cy ewi den cyj nych wi zy ta to rzy za uwa ży li brak jed no li tej i skom -
ple to wa nej kar to te ki za gad nie nio wej. Ten fakt nie wpły wał jed nak ujem nie na pra cę ar chi -
wum. Na ok. 12 tys. osób za re je stro wa nych w KOI na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal nych
nie zo sta ły za ło żo ne kar ty za gad nie nio we. Od dziel na kar to te ka by ła pro wa dzo na w od nie -
sie niu do kart wy co fa nych z KOI. Li czy ła ona 22 tys. kart za gad nie nio wych, z cze go w 15 tys.
od no to wa no nu me ry ar chi wal ne ma te ria łów. Do naj ob szer niej szych kar to tek (sko ro wi -
dzów), któ re znaj do wa ły się w dys po zy cji wy dzia łu na le ża ły: kar to te ka osób fi gu ru ją cych
w do ku men ta cji prze zna czo nej do znisz cze nia (56 tys.), kar to te ka ma te ria łów za kwa li fi ko -
wa nych do prze cho wy wa nia (45 tys.) oraz kar to te ka volks deut schy (150 tys.).

Na czel ni cy z Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW do strze gli rów nież trud ne wa run ki
loka lo we Sek cji 2. Ak ta prze cho wy wa no w 7 piw ni cach, w tym jed nej za wil go co nej.
Do opra co wa nia za so bu w ma ga zy nach wa run ki by ły za tem nie od po wied nie, a za po miesz -
cze nie do wy ko ny wa nia tej pra cy słu żył rap tem je den po kó j45. 

Tab.�1.�Liczba�akt�w ar�chi�wum�z po�dzia�łem�na�ro�dza�je�–�w j.a.�(tecz�ki,�po�szy�ty,�se�gre�ga�to�ry)

Źró�dło:�AIPN�Łd,�pf�10/887,�t.�1,�Ta�be�le�sta�ty�stycz�ne�do�ty�czą�ce�pra�cy�Sek�cji�2 Wy�dzia�łu�X/Wy�dzia�łu�Ewi�-
den�cji�Ope�ra�cyj�nej�WUdsBP/KM�MO�w Ło�dzi,�k.�128,�146,�157.

45 AIPN Łd, pf 10/883, No tat ka służ bo wa na czel ni ków wy dzia łów: II i III Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej
MSW z 27 XI 1957 r. do ty czą ca pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KM MO w Ło dzi, k. 82–89.
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Rodzaje�akt
Stan�na

1�VIII�1955�r.
Stan�na�

1�VI�1956�r.
Stan�na

1�VI�1957�r.

Akta wyeliminowanej sieci agenturalnej 28 669 2890 30 723

Sprawy operacyjne 252 172 1505

Sprawy (teczki) obiektowe i zagadnieniowe – – 11

Teczki kontrolne 10 588 5420 5335

Sprawozdania 36 – 107

Korespondencja 163 430 580

Akta b. funkcjonariuszy bezpieczeństwa
publicznego 5261 5423 6002



Pra cę Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej w 1958 r. zdo mi no wa ło two rze nie kar to te ki za -
gad nie nio wej. Trze ba jed nak że pa mię tać, że od 12 kwiet nia 1958 r. trwa ło te ma tycz ne opra -
co wa nie akt wy eli mi no wa nej agen tu ry. Tyl ko w ostat nim kwar ta le do re ali za cji te go za da -
nia przy dzie lo no 7 pra cow ni ków. Ogó łem do 21 grud nia te go sa me go ro ku prze glą do wi
pod da no 18 474 j.a. Na je go pod sta wie wy pi sa no 46 729 kart do kar to te ki za gad nie nio wej
(sko ro wi dza rze czo we go), w tym do dzia łu pseu do ni mów 18 535 kart, ad re sów – 17 565
kart, za wo dów – 1372 kart, a do dzia łu zna jo mo ści ję zy ków 2710 kart. We dług oce ny jed -
no stek ope ra cyj nych stwo rze nie kar to te ki (sko ro wi dza) wy eli mi no wa nej agen tu ry wy war ło
po zy tyw ny wpływ na ich pra cę. W spra wach pro wa dzo nych przez jed nost ki ope ra cyj ne wy -
ko rzy sta no np. fi gu ru ją cych w niej agen tó w46.

Kar to te ka wy eli mi no wa nej agen tu ry po więk szy ła się w I po ło wie 1959 r. o kar ty E-04
by łych in for ma to rów, wy łą czo ne z kar to te ki czyn nej sie ci agen tu ral nej. W czerw cu te go sa -
me go ro ku zor ga ni zo wa no rów nież pra cow nię kon ser wa cji akt. Do pra cy w niej skie ro wa -
ny zo stał je den pra cow nik. Z uwa gi na zły stan fi zycz ny w pierw szej ko lej no ści kon ser wa -
cji pod da no ak ta kon tro l no -śle dcz e47. 

a)�sko�ro�widz�w ter�mi�no�lo�gii�„ar�chi�wi�stów�bez�pie�ki”

Jak już wspo mi na no na wstę pie, klu czo wą po zy cję w sys te mie ewi den cyj nym apa ra tu
bez pie czeń stwa zaj mo wa ła kar to te ka ogól no in for ma cyj na, w któ rej od no to wa no wszyst kie
oso by nie za leż nie od cha rak te ru za in te re so wa nia jed no stek ope ra cyj nych. Al fa be tycz ny czy
też fo ne tycz ny (we dług na zwisk) układ kart miał jed nak istot ną wa dę. Ogra ni czał on udzie -
la nie in for ma cji je dy nie do za py tań imien nych oraz tor pe do wał wy ko ny wa nie prze kro jo -
wych ana liz, ba dań sta ty stycz nych i te ma tycz nych do ty czą cych po szcze gól nych śro do wisk
i grup za wo do wych. Moż li wość ta ką da ło stwo rze nie w ko mór kach ewi den cji kar to te ki za -
gad nie nio wej, któ rą okre ślo no mia nem sko ro wi dza. O ile KOI by ła sko ro wi dzem al fa be -
tycz nym ca ło ści za so bu, to kar to te ka za gad nie nio wa, od no sząc się tyl ko do je go czę ści wy -
dzie lo nej we dług pew ne go kry te rium, sta no wi ła sko ro widz usys te ma ty zo wa ny rze czo wo.
Moż na przy jąć, że sko ro widz to księ ga lub gru pa kar tek słu żą ca do orien to wa nia się w in -
wen ta rzach ar chi wal ny ch48. Pro blem po le ga jed nak na tym, że w ar chi wach cy wil nych
orga nów bez pie czeń stwa nie by ło kla sycz ne go in wen ta rza ze spo łu, ist nia ły je dy nie spi sy
(in wen ta rze) po szcze gól nych se rii akt. Nie uzna jąc za błąd uży cia po ję cia sko ro widz dla
kart za gad nie nio wych, na le ża ło by jed nak zwró cić uwa gę na nie kon se kwen cje w ter mi no lo -
gii: dla jed nych kart kar to te ka, dla in nych sko ro widz.

Spo sób two rze nia kar to te ki za gad nie nio wej przed sta wio no w „Za sa dach or ga ni zo wa nia
i ko rzy sta nia ze sko ro wi dzów za gad nie nio wych na pod sta wie da nych kar to tek ogól no in for -
ma cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa” z 27 stycz nia 1958 r. Kar to te ka zo sta ła po dzie lo na na
26 dzia łów – we dług za bar wień prze stępstw. Przez za bar wie nie na le ży ro zu mieć – jak słusz -
nie za uwa żył Pa weł Drzy ma ła – nie tyl ko cha rak ter prze stęp stwa, ale rów nież ja ką kol wiek

46 AIPN Łd, pf 10/531, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi do na czel ni -
ka Wy dzia łu II Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW w spra wie prze bie gu prac zwią za nych z te ma tycz nym
opra co wa niem akt ope ra cyj nych z 22 XII 1958 r., b.p.; ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji
Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za IV kwar tał 1958 r. z 14 I 1959 r., b.p.

47 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za I kwar tał 1959 r.
z 7 IV 1959 r., b.p.; ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za
II kwar tał 1959 r. z 4 VII 1959 r., b.p.

48 P. Perzy na, Pro�blem�upo�rząd�ko�wa�nia�ter�mi�no�lo�gii�ar�chi�wal�nej�w dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�-
do�wej [w:] W krę�gu�„te�czek”…, s. 43–44.
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po sta wę wro gą wo bec ko mu ni stycz ne go pań stwa lub za ta ką uzna wa ną przez apa rat bez pie -
czeń stwa 49. Pro wa dze nie wszyst kich czę ści nie by ło jed nak obo wiąz ko we, a ich wy bór miał
wy ni kać z po trzeb te re no wych jed no stek apa ra tu bez pie czeń stwa. Za le ca no sto so wa nie ko -
lo ro wych kart za gad nie nio wych: czer wo nych dla osób roz pra co wy wa nych, nie bie skich dla
od by wa ją cych wy ro ki wię zie nia, zie lo nych dla zwol nio nych z wię zie nia, bia łych dla osób,
wo bec któ rych ma te ria ły znaj do wa ły się w ar chi wum. Kar ty do kar to te ki za gad nie nio wej
by ły wy pi sy wa ne na pod sta wie for mu la rzy E-14 z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej. Po ich
spo rzą dze niu na kar tach E-14 po win ny zo stać za pi sa ne ko lo ro wym ołów kiem li te ry „S.Z.”
(sko ro widz za gad nie nio wy) oraz nu mer dzia łu w ce lu po zo sta wie nia in for ma cji o wy ko rzy -
sta niu da nych z KO I50. Na kar tach z łódz kiej kar to te ki za cho wa ły się je dy nie za pi sy nu me -
rów dzia łów (cy fra mi rzym ski mi) nie kie dy po prze dzo ne skró tem „Dz.” (dział).

Do zor ga ni zo wa nia ty po wej kar to te ki za gad nie nio wej w ar chi wum łódz kiej „bez pie ki”
przy stą pio no w stycz niu 1958 r. i do po ło wy wrze śnia wy pi sa no 9000 kart (w I egz.) od no -
szą cych się do za re je stro wa nych w KOI osób z te re nu Ło dzi. Zak tu ali zo wa no przy tym ich
ad re sy za miesz ka nia, a kar ty uło żo no we dług 26 dzia łów. Na stęp nie przy stą pio no do wy pi -
sy wa nia kart do ty czą cych re je stro wa nych osób z te re nu 8 po wia tów: beł cha tow skie go, pa -
ję czań skie go, piotr kow skie go, ra domsz czań skie go, sie radz kie go, wie ru szow skie go, wie luń -
skie go i zduń sko wol skie go. Łącz nie wy peł nio no ok. 6000 kart DP-14, któ re po spraw dze niu
w KG MO uło żo no al fa be tycz nie. Kar ty za gad nie nio we wy pi sy wa no w 2 eg zem pla rzach.
W trak cie ich spo rzą dza nia by ły wy łą cza ne (na pod sta wie kar ty DP-14) z KOI kar ty E-14
na po szcze gól ne oso by i wy po ży cza ne z ar chi wum ak ta. W przy pad ku osób za miesz ka łych
po za te re nem wo je wódz twa łódz kie go od pis kar ty E-14 wraz z 1. eg zem pla rzem kar ty za -
gad nie nio wej prze sy ła no do Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KW MO wła ści we go ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia. Dru gi eg zem plarz kar ty za gad nie nio wej wraz z kar tą
DP-14 był prze sy ła ny do Wy dzia łu III Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej. Re gu ła ta nie do ty czy -
ła miesz kań ców War sza wy i wo je wódz twa war szaw skie go. W od nie sie niu do nich spo rzą -
dza no 1 eg zem plarz kar ty za gad nie nio wej, któ ry wraz z kar tą DP-14 był wy sy ła ny do wspo -
mnia ne go już wy dzia łu BEO MSW.

Prze by wa ją cy we wrze śniu 1958 r. w łódz kim Wy dzia le Ewi den cji Ope ra cyj nej kie row -
ni cy sek cji 2 wy dzia łów II i III BEO MSW uzgod ni li, że w dal szej ko lej no ści zo sta ną wy -
pi sa ne kar ty za gad nie nio we wraz z kar ta mi DP-14 od no szą ce się do 7000 re je stro wa nych
w KOI miesz kań ców po zo sta łych po wia tów wo je wódz twa łódz kie go. Po uzu peł nie niu kart
za gad nie nio wych o da ne do ty czą ce ak tu al nych ad re sów za miesz ka nia mia ły być one (oraz
kar ty za gad nie nio we ło dzian, któ re nie zo sta ły skon fron to wa ne z ma te ria ła mi ar chi wal ny -
mi) uło żo ne al fa be tycz nie we dług nu me rów akt.

Wi zy ta to rzy z cen tra li MSW za uwa ży li tak że pod czas po by tu w WEO KM MO w Ło dzi,
że na każ de ak ta pod da ne prze glą do wi w związ ku z ak tu ali zo wa niem KOI i two rze niem
kar to te ki za gad nie nio wej wy pi sy wa na by ła kar ta do sko ro wi dza te ma tycz ne go ma te ria łów
ar chi wal nych. Na przy kład w 1957 r. prze ana li zo wa no ak ta spraw re je stro wa nych i zło żo -
nych do ar chi wum po 1955 r. oraz ma te ria ły osób re je stro wa nych przed 1955 r., co do któ -
rych ist nia ła po trze ba wy łą cze nia kar ty E-14 z KOI. W związ ku z po wyż szym usta lo no,

49 P. Drzy ma ła, op.�cit., s. 9, 11.
50 M. Ko ma niec ka, op.�cit., s. 248, 250–251. Kar ta za gad nie nio wa za wie ra ła osiem na stę pu ją cych ru bryk:

1. Za bar wie nie (na zwa dzia łu); 2. Bliż sze okre śle nie za bar wie nia; 3. Okres dzia łal no ści i jej te ren; 4. Gdzie
znaj du ją się ma te ria ły i nu me ry ma te ria łów; 5. Wy nik spra wy – wy rok (w przy pad ku ma te ria łów śled czych);
6. Na zwi sko, imię i da ta uro dze nia fi gu ran ta oraz imię je go oj ca; 7. Miej sce za miesz ka nia; 8. W ja kim dzia le
fi gu ru je do dat ko wo. Ibi�dem, s. 248–249.
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że nie bę dą two rzo ne kar ty te ma tycz ne do każ dej ana li zo wa nej spra wy. Kar ty mia ły być
wypi sy wa ne tyl ko w na stę pu ją cych sy tu acjach: 

– je że li oso ba, któ rej do ty czy ły ar chi wa lia, nie pod le ga ła re je stra cji w KOI zgod nie z Za -
rzą dze niem nr 051/55 prze wod ni czą ce go KdsBP,

– gdy ma te ria ły do ty czy ły osób zmar łych, któ rych kar ty E-14 wy łą czo no z KOI,
– gdy j.a. za wie ra ła do ku men ty do ty czą ce osób zare je stro wa nych w KOI, któ re zmie ni ły

miej sce za miesz ka nia i opu ści ły te ren wo je wódz twa łódz kie go,
– gdy w ak tach znaj do wa ły się in te re su ją ce ma te ria ły hi sto rycz ne, ope ra cyj ne i szko le nio -

we (pro to ko ły prze słu chań, do nie sie nia itp.) oraz ory gi nal ne do ku men ty od no szą ce się do
struk tu ry i ob sa dy per so nal nej, roz ka zy, ode zwy, ulot ki, cie ka we roz pra co wa nia i kom bi na -
cje ope ra cyj ne ko mu ni stycz ne go apa ra tu bez pie czeń stwa 51. 

Two rze nie kar to te ki za gad nie nio wej w ra mach XXVI dzia łów za koń czo no w II kwar ta -
le 1959 r. We dług sta nu na dzień 25 czerw ca li czy ła ona ogó łem 14 038 kart. Licz bę kart
w po szcze gól nych dzia łach przed sta wia ta be la nr 2.

Tab.�2.�Licz�ba�kart�w po�szcze�gól�nych�dzia�łach�kar�to�te�ki�za�gad�nie�nio�wej
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Dział Nazwa�działu* Liczba�kart

I Szpiegostwo 49

II Nielegalne organizacje po wyzwoleniu 619

III Neohitlerowskie organizacje rewizjonistyczne 7

IV Dywersja 2

V Sabotaż 85

VI Zdrada ojczyzny (ucieczki za granicę, przestępstwa graniczne) 342

VII Rodzina i najbliższe otoczenie osób zbiegłych za granicę 84

VIII Bandy terrorystyczno-rabunkowe 1404

IX Nielegalne posiadanie broni 1094

X Prawica w ruchu ludowym 1055

XI Dezercja (z UB i WP) 737

XII Wroga propaganda (ustna i pisana, wrogie wystąpienia) 663

XIII Kler świecki i zakonny wszystkich wyznań występujący wrogo
przeciwko władzy ludowej 62

XIV Aktywni członkowie sekty świadkowie Jehowy 101

XV Kierowniczy aktyw organizacji kościelnych 58

XVI Cudzoziemcy (obywatele krajów kapitalistycznych) 103

XVII Podejrzane kontakty z zagranicą 112

XVIII Kierowniczy aktyw reakcyjnych organizacji z okresu okupacji 
i reakcyjne organizacje z okresu okupacji działające po wyzwoleniu 3058

51 AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, No tat ka służ bo wa kie row ni ka Sek cji 2 Wy dzia łu II Biura Ewidencji
Operacyjnej H. Al ten ber ga i kie row ni ka Sek cji 2 Wy dzia łu III Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej M. Ga wę dy doty -
czą ca or ga ni zo wa nia kar to te ki za gad nie nio wej w Wy dzia le Ewi den cji Ope ra cyj nej KM MO w Ło dzi z 19 IX
1958 r., b.p.



* Na zwy dzia łów po da no na pod sta wie: P. Drzy ma ła, Cha�rak�te�ry�sty�ka�kar�to�te�ki�za�gad�nie�nio�wej�na�pod�-
sta�wie�ma�te�ria�łów�Wy�dzia�łu�„C”�KW�MO�w Po�zna�niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006,
nr 3, s. 19–20.

Pro ble my z ter mi no lo gią ar chi wal ną w od nie sie niu do po mo cy ewi den cyj no -a rch iwal -
nych prze trwa ły do koń ca oma wia ne go okre su dzia łal no ści łódz kie go ar chi wum „bez pie ki”.
Po ję cia sko ro widz na okre śle nie kar to te ki za gad nie nio wej uży wa no bo wiem jesz cze w in -
struk cjach ar chi wal nych wpro wa dzo nych za rzą dze nia mi mi ni stra nr 0107/68 z 24 paź dzier -
ni ka 1968 r. i nr 034/74 z 10 ma ja 1974 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi
w re sor cie spraw we wnętrz nych. Pro ble my z za sto so wa niem po jęć ar chi wal nych wy ni ka ły
przede wszyst kim ze sła be go przy go to wa nia za wo do we go pra cow ni ków pio nu „C” i uty li -
tar ne go trak to wa nia ar chi wa liów. Z uwa gi na po wyż sze je stem w sta nie zgo dzić się z te zą
Paw ła Drzy ma ły, za kła da ją cą, że kar to te ki by ły dla funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa po mo cą ope ra cyj ną 53. Nie zmie nia to jed nak fak tu peł nie nia przez nie rów -
nież ro li po mo cy ar chi wal nej po zwa la ją cej obok dzien ni ków ar chi wal nych (po mo cy ewi -
den cyj nych) na pro wa dze nie po szu ki wań w za so bie ma te ria łów ope ra cyj nych. Kar to te ki
ogól no in for ma cyj na i za gad nie nio wa (do cza su opra co wa nia in wen ta rzy ar chi wal nych
i roz bu do wa nych in dek sów) peł nią obec nie ro lę pod sta wo wych po mo cy ar chi wal nych do
akt wy two rzo nych przez apa rat bez pie czeń stwa i są do ku men ta mi w ro zu mie niu art. 7 usta -
wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.).

b)�pro�ble�my�z do�ku�men�ta�cją�volks�deut�schy

Istot ną część hi sto rycz ne go za so bu ar chi wum łódz kiej „bez pie ki” sta no wi ły od po cząt ku
dzia łal no ści ma te ria ły ewi den cyj ne i an kie to we osób, któ re w okre sie II woj ny świa to wej
pod pi sa ły nie miec ką li stę na ro do wo ścio wą (Deut�sche� Volks�li�ste). Prze łom w oce nie ich
przy dat no ści do bie żą cej pra cy ope ra cyj nej i śled czej na stą pił je sie nią 1957 r. W pi śmie
okól nym nr OMC-2486/57 do na czel ni ków wy dzia łów ewi den cji ope ra cyj nej z 3 lip ca 1957 r.
wi ce dy rek tor BEO po in for mo wał, iż kie row nic two MSW wy ra zi ło zgo dę na prze ka za nie do
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XIX Oficerowie wojsk polskich formacji „rządu londyńskiego” 254

XX Współpraca z okupantem hitlerowskim (agenci gestapo, granatowa
policja i inni) 1408

XXI Organizacje hitlerowskie z okresu okupacji (pracownicy gestapo,
członkowie NSDAP, SA i inni) 575

XXII Przestępcy wojenni 193

XXIII

Aparat państwowy do 1939 r. (pracownicy i współpracownicy
Oddziału II Sztabu Głównego, funkcjonariusze Policji Państwowej,
zawodowi oficerowie Wojska Polskiego, zawodowi podoficerowie
KOP i żandarmerii, pracownicy więziennictwa)

1535

XXIV Aparat sprawiedliwości do 1939 r. 58

XXV Prawicowy aktyw organizacji do 1939 r. 258

XXVI Kapitaliści, obszarnicy, arystokracja rodowa 12252

52 AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za II
kwar tał 1959 r. z 4 VII 1959 r., b.p. 

53 P. Drzy ma ła, op.�cit., s. 18.



te re no wych ar chi wów pań stwo wych ory gi nal nych akt do ty czą cych volks deut schy i re ichs -
deut schy (czy li an kiet – Fra�ge�bo�gen) oraz kar to tek po nie miec kich od no szą cych się do ww.
akt i osób. W przy pad ku bra ku ory gi nal nych kar to tek lub w sy tu acji, gdy nie nada wa ły się
one do ewen tu al ne go od szu ki wa nia ma te ria łów, ak ta mia ły być wy da ne we dług ukła du al -
fa be tycz ne go w pacz kach. Przed tem na le ża ło je pod dać prze glą do wi w celu wy łą cze nia
wszel kiej do ku men ta cji pro we nien cji in nej niż nie miec ka, a więc wy two rzo nej przede
wszyst kim przez „bez pie kę”. Zgod nie z wy tycz ny mi prze sła niu do wo je wódz kich ar chi -
wów pań stwo wych nie pod le ga ły wy łą czo ne z kar to tek ogól no in for ma cyj nych kar ty E-14
do ty czą ce re ichs- i volks deut schy, z któ rych za le ca no stwo rzyć od dziel ny sko ro widz (kar -
to te kę) „w sta nie go to wym do użyt ku”54.

Jak wy ni ka ze spra woz dań łódz kie go WEO, je go pra cow ni cy do ko na li prze glą du
155 tys. akt. Sa mo przy go to wa nie i prze ka za nie do ku men ta cji do WAP w Ło dzi trwa ło
sześć tygo dni i uczest ni czy ło w nim sze ściu pra cow ni ków. Z uwa gi na liczbę akt i an kiet
reichs- i volks deut schy oraz czas nie zbęd ny do ich upo rząd ko wa nia zo sta ły one prze ka za ne
nie zgod nie z za le ce nia mi – we dług nu me rów volks li sty, a nie w ukła dzie al fa be tycz nym.
Z kar to te ki li czą cej wów czas 174 tys. kart wy dzie lo no na to miast ok. 150 tys. kart E-14
doty czą cych volks deut schy 55. Stwo rzo no z nich od dziel ną kar to te kę (sko ro widz) volks -
deutschy, wy ko rzy sty wa ną naj pierw do spraw dzeń w przy pad kach, gdy znaj du ją ce się
w niej in for ma cje mo gły oka zać się istot ne dla pro wa dzo nej spra wy ope ra cyj nej, a na stęp -
nie nie mal wy łącz nie do usta la nia dla Ar chi wum Pań stwo we go w Ło dzi, do któ re go ko re -
spon den cję kie ro wa ły wy dzia ły fi nan so we pre zy diów po wia to wych i miej skich rad na ro do -
wych, nu me ru ar chi wal ne go nie zbęd ne go do od szu ka nia wła ści wej an kie ty 56. W ten oto
wła śnie spo sób roz dzie lo no trwa le ewi den cję od akt osób, któ re pod pi sa ły volks li stę.

Już w 1966 r. w pi śmie za stęp cy ko men dan ta ds. SB K MO m. Ło dzi do dy rek to ra Biu ra
„C” MSW pa dła su ge stia prze ka za nia kar to te ki zło żo nej z kart E-14 do AP, któ re we dług opi -
nii swo je go dy rek to ra nie by ło w sta nie w naj bliż szym cza sie zor ga ni zo wać we wła snym za -

54 AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pi smo okól ne wi ce dy rek to ra Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej do za stęp ców ko -
men dan tów ds. bez pie czeń stwa KW MO (dla na czel ni ków wy dzia łów ewi den cji ope ra cyj nej) z 3 VII 1957 r.,
b.p. Nie miec ka li sta na ro do wo ścio wa zo sta ła utwo rzo na na zie miach wcie lo nych do III Rze szy w Okrę gu
Poznań (od stycz nia 1940 r. Okrę gu Rze szy Kraj War ty) na pod sta wie za rzą dze nia je go na miest ni ka Ar thu ra
Grei se ra z 28 X 1939 r. Struk tu ra tej jed nost ki przed sta wia ła się na stę pu ją co: przy urzę dzie na miest ni ka w Po -
zna niu stwo rzo no Cen tral ny Urząd Nie miec kiej Li sty Na ro do wo ścio wej (Zen tral stel len der DVL), przy pre -
ze sach re jen cji urzę dy okrę go we (Bez irk stel len), przy lan dra tach i nad bur mi strzach eks po zy tu ry (Zwe ig stel -
len). Urząd cen tral ny i okrę go we by ły in sty tu cja mi od wo ław czy mi, a za sad ni cza część pra cy wy ko ny wa na
by ła przez eks po zy tu ry – w nich na le ża ło bo wiem skła dać wnio ski (zgod nie z miej scem za miesz ka nia w dniu
1 XII 1939 r. na te re nie „wcie lo nych ziem wschod nich”). Volks deut sche zo sta li po dzie le ni naj pierw na gru py:
A, B, C, D, E, a od mar ca 1941 r. na 4 gru py: I – do któ rej za li czo no oso by czyn nie wal czą ce o nie miec kość
przed 1939 r., II – w skład któ rej we szły oso by nie ak tyw ne w wal ce o nie miec kość, ale sta le uwa ża ją ce się za
Niem ców, III – obej mu ją cą spo lo ni zo wa ne oso by po cho dze nia nie miec kie go lub oso by z mał żeństw mie sza -
nych, a tak że Ślą za ków, Ma zu rów i Ka szu bów, IV – gru pu ją cą oso by za li czo ne do volks deut schy przez wła -
dze nie miec kie, lecz cał ko wi cie spo lo ni zo wa ne. Zob. P. Dzie ciń ski, Nie�miec�ka� li�sta� na�ro�do�wa� w Ło�dzi,
„Rocz nik Łódz ki” 1988, t. 38, s. 273–274; S. Jan ko wiak, Deut�sche�Volks�li�ste�(DVL), „Biu le tyn In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej” 2001, nr 9, s. 11; L. Olej nik, Zdraj�cy�Na�ro�du?�Lo�sy�volks�deut�schów�w Pol�sce�po�II�woj�nie
świa�to�wej, War sza wa 2006, s. 24–27. 

55 AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za III
kwar tał 1957 r. z 11 X 1957 r., b.p.

56 Sze rzej na ten te mat: P. Perzy na, M. Po lań ska -Ber gman, Dzie�je�kar�to�te�ki�nie�miec�kiej�li�sty�na�ro�do�wo�-
ścio�wej�(Deut�sche�Volks�li�ste)�i jej�zna�cze�nie�w dzia�łal�no�ści�in�for�ma�cyj�nej�Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�-
do�wej�w Ło�dzi [w:] War�tość�na�uko�wa�i stan�opra�co�wa�nia�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej,
red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, Po znań –Wa rsz awa 2010, s. 75–82.
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kre sie po mo cy ewi den cyj nej umoż li wia ją cej szyb kie od szu ki wa nie an kiet. Jak pod kre ślał płk
Hen ryk Bil ski, szyb kie od szu ki wa nie akt w ar chi wum by ło waż ne ze wzglę du na in te res pań -
stwa wy ma ga ją cy spraw ne go roz strzy ga nia spraw ma jąt ko wych itp. Kar ty E-14 nie za wie ra -
ły żad nych in for ma cji ope ra cyj nych, a je dy nie pie cząt ki „Na czel nik Wydz. II WUBP Łódź”
na kar tach E-14, któ re ko men dant su ge ro wał za ma zać (wy ik so wać)57. W od po wie dzi na tę
pro po zy cję wi ce dy rek tor Biu ra „C” po in for mo wał ko men dan ta, iż dy rek tor ge ne ral ny MSW
ds. SB gen. Ry szard Ma te jew ski 19 sierp nia 1966 r. wy ra ził zgo dę na prze ka za nie „sko ro wi -
dza VD” do AP w Ło dzi. Przed wy sła niem kar ty mia ły być skon tro lo wa ne i za no ni mi zo -
wa ne w od nie sie niu do in for ma cji, któ re mo gły by na ru szyć ta jem ni cę służ bo wą. Kar ty mia -
ły za wie rać bo wiem tyl ko ka te go rię volks li sty, nr akt (an kie ty) i na zwę po wia tu (Łódź m.)58.
O tym, że przy stą pio no do ano ni mi za cji (za czer nie nia) po zo sta łych in for ma cji świad czą śla -
dy po zo sta wio ne na nie wiel kiej ilo ści kart prze cho wy wa nych obec nie w IPN.

W za so bie ar chi wal nym KW MO w Ło dzi znaj do wa ło się, jak wy ni ka z pi sma na czel ni -
ka Wy dzia łu „C” do na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „C” MSW z 1966 r., po nad 190 tys. kart
by łych volks deut schy, w tym 48 tys. kart na oso by mło do cia ne, z któ rych stwo rzo no od ręb -
ną kar to te kę, ok. 5 tys. ory gi nal nych kart po nie miec kich oraz ok. 5 tys. kart E-14 za ło żo -
nych na by łych volks deut schy zgło szo nych przez obo zy pra cy. Trze ba jed nak pa mię tać, że
po wyż sze da ne (zgod nie z de kre ta cją na pi śmie) by ły sza cun ko we i po cho dzi ły ze śred niej
wy pro wa dzo nej z prze li cze nia dwóch szu flad kar to tecz nych. Tłu ma czy to tym sa mym róż -
ni cę po mię dzy da ny mi od no szą cy mi się do licz by tych kart (150 000 w 1955 r. a 190 000
w 1966 r.). W kar to te ce ogól no in for ma cyj nej KW MO w Ło dzi by ło za re je stro wa nych
wów czas 1500 volks deut schy ska za nych za od stęp stwo od na ro do wo ści pol skiej wy ro ka mi
po wy żej 6 mie się cy po zba wie nia wol no ści 59.

c)�„gu�bie�nie”�ma�te�ria�łów�taj�nych

Po wszech ną prak ty ką w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa by ło prze trzy my wa nie przez
jed nost ki ope ra cyj ne ma te ria łów agen tu ry i akt ope ra cyj nych, któ re zo sta ły prze sła ne im
w ce lu kon ty nu owa nia współ pra cy lub pro wa dze nia spraw, oraz czę ste ich za gu bie nia. Spo -
ra część tej do ku men ta cji zo sta ła prze ka za na jed nost kom ope ra cyj nym przed pierw szą re or -
ga ni za cją apa ra tu bez pie czeń stwa i wy dzia ły ewi den cji ope ra cyj nej nie dys po no wa ły in for -
ma cja mi o dal szych jej lo sach. Po szu ki wa nie tych ma te ria łów we wszyst kich ko mór kach
ar chi wal nych SB i in nych or ga nach bez pie czeń stwa – prze pro wa dzo ne zgod nie z za le ce nia -
mi dy rek to ra BEO wy mie nio ny mi w pi śmie z 24 lu te go 1959 r. – do pro wa dzi ło do od na le -
zie nia wie lu akt uzna nych za za gi nio ne. W licz nych ko men dach wo je wódz kich nie uda ło się
jed nak od szu kać bra ku ją cych ma te ria łów, co po wo do wa ło trud no ści w udzie la niu in for ma cji
jed nost kom ope ra cyj nym. W związ ku z dłu gim okre sem pro wa dze nia po szu ki wań dy rek tor
BEO po le cił w sierp niu 1959 r. przy spie szyć od zy ski wa nie ar chi wa liów wy po ży cza nych jed -
nost kom ope ra cyj nym lub wy ja śnić, gdzie mo gą się one znaj do wać. W przy pad ku wy czer -
pa nia wszel kich moż li wo ści od na le zie nia ma te ria łów za stęp cy ko men dan tów MO ds. SB
mie li po dej mo wać de cy zje o za nie cha niu dal szych po szu ki wań i za le cić na czel ni kom
wydzia łów ewi den cji ope ra cyj nej od no to wa nie te go fak tu na kar tach re je stra cyj nych.

57 AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi do dy rek to ra Biu ra „C”
z 28 I 1966 r. w spra wie do ku men ta cji volks deut schy, b.p.

58 Ibi�dem, Pi smo wi ce dy rek to ra Biu ra „C” do za stęp cy ko men dan ta ds. SB K MO m. Ło dzi z 22 VIII 1966 r.
w spra wie prze ka za nia do AP w Ło dzi kar to te ki volks deut schy, b.p.

59 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi do na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „C” z 1966 r.
w spra wie kar to te ki volks deut schy, b.p.
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O całko wi tym za koń cze niu czyn no ści zwią za nych z oma wia nym za gad nie niem ko men dan ci
mie li po wia do mić BEO do dnia 1 paź dzier ni ka 1959 r.60

W 1959 r. za gi nię cie akt stwier dzo no rów nież w łódz kim WEO. Za rzą dze niem nr 15 za -
stęp ców ko men dan tów KW MO i K MO m. Ło dzi z 12 li sto pa da 1959 r. zo sta ła po wo ła na
Ko mi sja do zba da nia tej spra wy w skła dzie: na czel nik WEO kpt. H. Pry ma, se kre tarz Se -
kre ta ria tu Kie row nic twa por. Z. Kieł bi k61, ofi cer Wy dzia łu III KW ppor. L. Gę bal ski oraz
ofi ce ro wie WEO ppor. Ja dwi ga Gli wiń ska 62 i ppor. Ka rol Pie tra si k63. Stwier dzi ła ona brak
102 te czek agen tu ry, w tym 22 te czek współ pra cow ni ków z te re nu m. Ło dzi, i 1 spra wy ope -
ra cyj ne j64. W od nie sie niu do 73 te czek agen tu ry prze sła nych do na wią za nia łącz no ści
w jednost kach ope ra cyj nych i WEO nie za cho wa ła się do ku men ta cja o ich zwro cie.
W 5 przy pad kach ma te ria ły zo sta ły prze ka za ne do In for ma cji Woj ska Pol skie go, w 3 do
wię zien nic twa, w 5 do in nych wo je wództw, 3 jed nost ki do ty czy ły osób wer bo wa nych przez
MO. Więk szość prze sła nych akt po cho dzi ła z lat 1950–1951 i we dług in for ma cji funk cjo -
na riu szy z jed no stek te re no wych by ły one w ra mach „ak cji prze pro wa dza nych na wsi” prze -
ka zy wa ne bez po kwi to wa nia bez po śred nio do MO. W przy pad ku Ło dzi naj wię cej za gi nio -
nych akt po cho dzi ło z wy dzia łów IV i Włó kien ni cze go. Po wyż sze wy ja śnie nia oraz fakt
nisz cze nia akt przez nie któ re jed nost ki ope ra cyj ne w 1956 r. spo wo do wa ły, że osta tecz nie
za rzą dzo no do cho dze nie w sto sun ku do 6 bra ku ją cych j.a. agen tu ry nie prze re je stro wa nej

60 Spra woz da nie z po szu ki wań mia ło za wie rać wy kaz kart ewi den cyj nych, któ re nie po sia da ły swo je go od -
po wied ni ka w ma te ria łach ar chi wal nych. AIPN Łd, pf 10/512, t. 1, Pi smo dy rek to ra Biu ra Ewi den cji Ope ra -
cyj nej z 10 VIII 1959 r. do za stęp ców ko men dan tów wo je wódz kich MO ds. SB w spra wie po szu ki wa nia za -
gi nio nych akt, b.p.

61 Z prze bie gu służ by ppłk. Ze no na Kieł bi ka wy ni ka, że od 1 IV 1958 r. był on se kre ta rzem ope ra cyj nym
Kie row nic twa Jed no stek ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go K MO m. Ło dzi. AIPN Łd, 0100/22, Prze bieg służ -
by Ze no na Kieł bi ka, k. 13.

62 Ja dwi ga Gli wiń ska z d. Ple sie wicz, c. Sta ni sła wa, ur. 18 VII 1923 r.; kpt. Od 10 III 1945 r. ma szy nist -
ka, a od 1 I 1946 r. se kre tarz PUBP w Ło dzi; od 1 III 1947 r. bu chal ter kan ce la rii Wy dzia łu Zdro wia WUBP
w Ło dzi; od 1 I 1949 r. młod szy re fe rent Sek cji 5 Wy dzia łu II, a od 1 XI 1949 r. Sek cji 3 Wy dzia łu II, od 1 VI
1950 r. re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu II; od 1 V 1952 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu II, od 1 III 1953 r. star szy refe -
rent Sek cji 3 Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1953 r. star szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu II UBP na
m. Łódź; od 1 VIII 1954 r. star szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. star szy re fe rent
Sek cji 1 Wy dzia łu X WUdsBP; od 1 IV 1956 r. ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 1 Wy dzia łu X WUdsBP,
a od 1 I 1957 r. Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KM MO w Ło dzi; od 1 VIII 1962 r. star szy ofi cer ewi den -
cji ope ra cyj nej Sek cji 1 Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi; z dniem 30 VI 1971 r. zwol nio na ze służ by. AIPN Łd,
099/843, Ak ta oso bo we Ja dwi gi Gli wiń skiej.

63 Ka rol Pie tra sik, s. Fran cisz ka, ur. 18 IX 1919 r.; por. Od 7 VI 1952 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu IV UBP
na m. Łódź; ab sol went Mię dzy wo je wódz kiej Szko ły MBP we Wro cła wiu (1952–1953); od 7 VII 1953 r. star -
szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu I UBP na m. Łódź; od 1 VIII 1954 r. star szy re fe rent spra woz daw czy Wy dzia -
łu I WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. re fe rent spra woz daw czy Wy dzia łu II WUdsBP; od 1 IV 1956 r. ofi cer
ope ra cyj ny Sek cji 7 Wy dzia łu II WUdsBP w Ło dzi; od 1 I 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KM MO
w Ło dzi; od 1 II 1958 r. ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 2 Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KM MO w Ło -
dzi; z dniem 31 X 1969 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 099/791, Ak ta oso bo we Ka ro la Pie tra si ka; AIPN Łd,
231/1802, Kar ta funk cjo na riu sza Ka ro la Pie tra si ka.

64 Po wo ła nie ko mi sji po prze dzi ło pi smo okól ne dy rek to ra Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW z 3 XI 1959 r.
do ty czą ce prze pro wa dze nia po stę po wań wy ja śnia ją cych i do cho dzeń w spra wie za gi nio nych ma te ria łów ope -
ra cyj nych. Na 102 j.a. skła da ły się 73 tecz ki prze sła ne jed nost kom ope ra cyj nym do wglą du i w ce lu na wią za -
nia kon tak tu, 6 te czek agen tu ry, któ rych jed nost ki po wia to we nie prze re je stro wa ły w 1955 r. ani nie zło ży ły
do ar chi wum, 23 tecz ki zło żo ne w ar chi wum, co do któ rych nie od na le zio no da nych w Wy dzia le „C”. Spra -
wa ope ra cyj na za re je stro wa na w 1956 r. by ła pro wa dzo na przez UB/SB w Brze zi nach. AIPN Łd, pf 10/512,
t. 1, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta ds. SB K MO m. Ło dzi dla dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 26 II 1960 r.
w spra wie za gi nię cia akt ope ra cyj nych, b.p.; ibi�dem, Pro to kół prze pro wa dzo nych czyn no ści wy ja śnia ją cych
w spra wie bra ku ją cych akt agen tu ry z 29 I 1960 r., b.p.
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i 1 spra wy ope ra cyj nej prze sła nej do wglą du w 1954 r. W związ ku z wy czer pa niem moż li wo -
ści od na le zie nia po zo sta łych ma te ria łów po sta no wio no od no to wać brak akt na kar tach E-0465.

W ca łym tym wy da rze niu za dzi wia ją cy jest fakt za gi nię cia kil ku dzie się ciu te czek agen -
tu ry, tj. ma te ria łów sta no wią cych istot ną i war to ścio wą część za so bu ar chi wal ne go cy wil -
nych or ga nów bez pie czeń stwa. Po wo dów bez tro ski, z ja ką wy da wa no i gu bio no te ma te ria -
ły (ob ję te przez ca ły okres PRL naj wyż szy mi klau zu la mi taj no ści), by ło kil ka. Po pierw sze,
za gi nię cia akt wy ni ka ły z bra ku sza cun ku funk cjo na riu szy UB i SB do po wie rzo nej im do -
ku men ta cji. Po dru gie, przy ca łej kon spi ra cji za so bu ar chi wal ne go „bez pie ki” przed świa -
tem, je go użyt kow ni cy nie prze strze ga li ele men tar nych za sad ochro ny ta jem ni cy pań stwo -
wej. Po trze cie, wy ni ka ją ce ze złe go za rzą dza nia ar chi wa lia mi gu bie nie akt – grzech
pier wo rod ny ar chi wi stów – by ło efek tem ba ła ga nu w sa mym ar chi wum.

O nie po rząd ku w łódz kim ar chi wum „bez pie ki” mo że świad czyć fakt, że ak ta b. taj nych
współ pra cow ni ków upo rząd ko wa no do pie ro w III kwar ta le 1959 r. i to w wy ni ku po szu ki wa nia
za gi nio nych ar chi wa liów. Efek tem tej pra cy by ło od na le zie nie 20 ko lej nych jed no stek ar chi wal -
nych, któ re, jak to enig ma tycz nie stwier dzo no, „le ża ły w nie wła ści wym miej scu”66. In wen ta ry -
za cja akt zwol nio nych pra cow ni ków UB/SB wy ka za ła z ko lei brak 7 j.a., któ re praw do po dob nie
zo sta ły wy po ży czo ne lub prze ka za ne na sta łe do in nych ko mend i nie od no to wa no te go zda rze -
nia w sto sow nych re je stra ch67. Ko lej ne po rząd ko wa nie wy eli mi no wa nych TW prze pro wa dzo no
w III kwar ta le 1962 r. Roz dzie lo no tecz ki per so nal ne od ro bo czych i uło żo no je na od dziel nych
re ga łach we dług nu me rów ar chi wal nych. Przy tych czyn no ściach oka za ło się, że 17 te czek by -
ło nie wła ści wie włą czo nych, a jed na tecz ka per so nal na by łe go TW od na la zła się 68.

III.�Wy�dział�„C”�w la�tach�1960–1964

Po czą tek lat sześć dzie sią tych przy niósł zmia ny w no men kla tu rze re sor to we go pio nu ar -
chi wal ne go oraz waż ną re gu la cję do ty czą cą je go or ga ni za cji i za kre su dzia ła nia. Za rzą dze -
niem nr 04/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 stycz nia 1960 r. na zwę Biu ro Ewi den cji
Ope ra cyj nej zmie nio no na Biu ro „C”69. W tym sa mym ro ku w łódz kim Wy dzia le „C” zo -
stał upo rząd ko wa ny i opra co wa ny kom plet ma te ria łów spra wy o kryp to ni mie „RO Za chód”
do ty czą cej b. ofi ce rów ar mii An der sa i sił po wietrz nych Wiel kiej Bry ta nii (RAF – Roy�al
Air�craft� For�ce). Po dob nie po stą pio no z ma te ria ła mi Kon spi ra cyj ne go Woj ska Pol skie go,
któ re po se gre go wa no na po szcze gól ne za gad nie nia i przy go to wa no do opra co wa nia te ma -
tycz ne go. Du żo uwa gi po świę co no rów nież w II po ło wie 1960 r. upo rząd ko wa niu ma te ria -
łów po nie miec kich, w wy ni ku któ re go 547 człon ków or ga ni za cji na zi stow skich za re je stro -
wa no w KOI, 1248 j.a. (po da nia, wnio ski, wy wia dy, opi nie) do ty czą cych osób ubie ga ją cych
się o wpis na nie miec ką li stę na ro do wo ścio wą prze ka za no do AP, a 2148 sztuk nie miec kich
le gi ty ma cji – do Cen tral ne go Ar chi wum MSW70. 

65 Ibi�dem, Pro to kół prze pro wa dzo nych czyn no ści wy ja śnia ją cych w spra wie bra ku ją cych akt agen tu ry
z 29 I 1960 r., b.p.

66 AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za III
kwar tał 1959 r. z 9 X 1959 r., b.p.

67 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za IV kwar tał 1959 r.
z 9 I 1960 r., b.p.

68 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za III kwar tał 1962 r.
z 8 X 1962 r., b.p.

69 AIPN Łd, pf 16/713, Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978,
t. I, Cen tra la, s. 423.

70 AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za III kwar tał 1960 r. z 9 X 1960 r.,
b.p.; ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za IV kwar tał 1960 r. z 7 I 1961 r., b.p.
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Rok póź niej zo sta ło wy da ne Za rzą dze nie nr 0145 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 20 wrze śnia 1961 r. w spra wie or ga ni za cji i za kre su dzia ła nia ar chi wów re sor tu spraw
we wnętrz nych (DzUrz MSW, 1961, nr 4, poz. 6). Zgod nie z nim ak ta SB MSW i ko mend
MO, jed no stek ope ra cyj nych b. MBP i KdsBP (i ich od po wied ni ków te re no wych) oraz
Zwia du WOP mia ły być prze cho wy wa ne w Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa przy Biu -
rze „C” MSW i skład ni cach przy wy dzia łach „C” ko mend wo je wódz kich MO. W przy pad -
kach uza sad nio nych po trze ba mi ope ra cyj ny mi za rzą dze nie do pusz cza ło moż li wość prze -
cho wy wa nia akt w skład ni cach przy de par ta men tach i jed nost kach rów no rzęd nych MSW
oraz wy dzia łach SB ko mend wo je wódz kich. W ko men dach wo je wódz kich MO mia ły po -
wstać tak że od ręb ne skład ni ce do prze cho wy wa nia akt wy two rzo nych w wy ni ku dzia łal -
no ści pio nów MO ko mend wo je wódz kich, po wia to wych i miej skich oraz ko mend te go sa -
me go szcze bla TO PL71. Tak sta ło się za pew ne w przy pad ku Ło dzi, ale za cho wa ne
ma te ria ły nie po zwa la ją jed no znacz nie stwier dzić, czy po wyż sze skład ni ce po wsta ły
w KW i KM MO w Ło dzi, czy też zo sta ła uru cho mio na wspól na dla dwóch jed no stek MO
w jed nej z ko mend.

Pięć dni po ukazaniu się te go nor ma ty wu mi ni ster spraw we wnętrz nych wy dał Za rzą dze -
nie nr 00150/61 w spra wie fil mo wa nia do ku men tów po sia da ją cych war tość ope ra cyj ną
i histo rycz ną. Zgod nie z przy ję ty mi w nim kry te ria mi łódz ki Wy dział „C” pod dał ana li zie
16 539 j.a. wy eli mi no wa nej agen tu ry oraz 112 j.a. spraw kon tro l no -śle dczych. W jej wy ni -
ku do sfil mo wa nia zo sta ło za kwa li fi ko wa nych 9399 j.a. agen tu ry 27 spraw śled czych.
Z uwa gi na za le ce nie mi kro fil mo wa nia ko pio wa no ma te ria ły prze cho wy wa ne w ar chi wum
(tak że ak ta ope ra cyj ne po zo sta ją ce w dys po zy cji wy dzia łów II i III) oraz w ko men dach po -
wia to wych, jed nak że ope ra cję fil mo wa nia roz po czę to w jed nost kach pod le głych K MO
m. Ło dzi, a na stęp nie KW MO w Ło dzi 72. Fo to gra fo wa nie do ku men tów w ar chi wum roz -
po czę to 25 stycz nia 1962 r. W cią gu dwóch na stęp nych mie się cy wy ko na no ko pie
5932 j.a.73 W IV kwar ta le ko lej nej ana li zie pod da no ogó łem 11 443 j.a. spraw kon tro l no -
-śled czych, roz pra co wań ope ra cyj nych, ma te ria łów bę dą cych pod sta wą re je stra cji w KOI.
Spo śród nich wy ty po wa no i sfil mo wa no 3600 j.a., w tym 23 jed nost ki ma te ria łów hi sto -
rycz nych, 14 tomów do ku men ta cji spra woz daw czo -an al ityc znej, 135 akt wy eli mi no wa nej
agen tu ry. Ponad to wy ko na no ko pie 5539 an kiet per so nal nych z akt roz pra co wań ope ra cyj -
nych i kon tro l no -śle dczych. W ten spo sób za koń czo no pra ce nad mi kro fil mo wa niem za so -
bu zgro ma dzo ne go w ar chi wum, o czym po wia do mio no Biu ro „C” w mel dun ku z 20 grud -
nia 1962 r. Łącz nie zmi kro fil mo wa no ma te ria ły do ty czą ce 16 207 osób, z te go 9500 osób
z ar chi wa liów wy eli mi no wa nych TW, 5539 z akt kon tro l no -śle dczych i roz pra co wań ope -
ra cyj nych, 1168 z ma te ria łów bę dą cych pod sta wą re je stra cji w KO I74.

W 1961 r. in ten syw nie opra co wy wa no tak że ma te ria ły do ty czą ce SN, NOW, NZW, AK,
PPS-WRN, PSL, BCh, or ga ni za cji sy jo ni stycz nych: Pio nier, Ha szo mer Ha ca ir i Ichud. Spo -
rzą dzo no in dek sy do ty czą ce pod ziem nych or ga ni za cji dzia ła ją cych w okre sie oku pa cji i 72
nie le gal nych grup dzia ła ją cych w Ło dzi i wo je wódz twie łódz kim po II woj nie świa to wej.
Ze spra woz dań Wy dzia łu „C” w Ło dzi wy ni ka, że do po ło wy 1961 r. prze ana li zo wa no
i opra co wa no te ma tycz nie 482 j.a. z 1362 j.a. do ty czą cych Kon spi ra cyj ne go Woj ska Pol -

71 AIPN Łd, pf 13/336, t. 2, Za rzą dze nie nr 0145 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 20 IX 1961 r. w spra wie
or ga ni za cji i za kre su dzia ła nia ar chi wów re sor tu spraw we wnętrz nych, k. 294–295.

72 AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za IV kwar tał 1961 r.
z 9 I 1962 r., b.p.

73 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za I kwar tał 1962 r. z 7 IV 1962 r., b.p.
74 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za IV kwar tał 1962 r. z 7 I 1963 r., b.p.
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skie go 75. Prze glą dem ob ję to ma te ria ły ar chi wal ne bę dą ce w po sia da niu nie tyl ko miej sco -
we go ar chi wum „bez pie ki”, ale rów nież znaj du ją ce się w wy dzia łach „C” in nych wo je -
wództw i w są dzie. Z uwa gi na po wyż sze uwa run ko wa nia opra co wa nie akt za koń czo no
w po ło wie 1962 r.76

Trzy la ta po zmia nie na zwy pio nu ar chi wal ne go, w 1963 r., przy ję to do ar chi wum 1055
j.a., uzy sku jąc w ten spo sób łącz nie stan 95 418 jed no stek. W od ręb nych po miesz cze niach
i na od dziel nych re ga łach umiesz czo no ma te ria ły zmi kro fil mo wa ne, co mia ło umoż li wić
szyb szą ewa ku ację. Wy bra ko wa no 3829, a do znisz cze nia za kwa li fi ko wa no 3221 j.a.
Udzie lo no tak że po mo cy SB KW MO w Ło dzi w opra co wa niu 3765 akt wy eli mi no wa nych
TW. W okre sie spra woz daw czym za koń czo no po rząd ko wa nie ma te ria łów po nie miec kich,
prze sy ła jąc do CA MSW 391 j.a., 1581 le gi ty ma cji i 236 kart człon ków SS i NSDAP oraz
do AP 193 j.a., 364 le gi ty ma cji volks deut schy i 11 ksią żek z wy ka za mi osób na ro do wo ści
nie miec kie j77. Wie le pra cy po świę co no rów nież two rze niu po mo cy ewi den cyj nych i ar chi -
wal nych.

Wpro wa dza nie no wych wzo rów kart do ewi den cji, tym bar dziej tych, któ rych wy peł nia -
nie by ło pra co chłon ne lub po le ga ło na prze pi sy wa niu da nych z in nych kart, apa rat bez pie -
czeń stwa za wsze przyj mo wał z nie chę cią. W od nie sie niu do ewi den cji wro gich ak tów za -
sad ni czy pro blem po le gał na tym, że pra cow nik ope ra cyj ny re je stru jąc wro gi akt, nie
otrzy my wał żad ne go po twier dze nia te go fak tu i czę sto za po mi nał o ko niecz no ści zgła sza -
nia wy ja śnień do spra wy. Nie wy stę po wa ła bo wiem ob li ga to ryj ność w za kła da niu spraw
ope ra cyj nych i śled czych na każ dy wro gi akt. Na 177 ta kich wy da rzeń spra wy za ło żo no
w 66 przy pad kach. W związ ku z po wyż szym łódz ki Wy dział „C” wnio sko wał o stwo rze nie
dwu czę ścio wej kar ty zgło sze nia ak tu, z któ rej dru ga część po re je stra cji mo gła by tra fić do
funk cjo na riu sza ope ra cyj ne go. 

Dru gim waż nym za da niem łódz kie go pio nu ar chi wal ne go „bez pie ki” w za kre sie uzu peł -
nia nia zbio ru kar to tecz ne go w 1963 r. by ła re ali za cja wspól nie z wy dzia ła mi IV KM i KW
MO w Ło dzi Za rzą dze nia nr 00114/63 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie pro wa dze -
nia ewi den cji i do ku men to wa nia dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go. Wy dział „C” od de le go wał
do Wy dzia łu IV KM MO dwóch pra cow ni ków, któ rzy w okre sie 2 wrze śnia – 31 grud nia
1963 r. wy pi sy wa li dru gie eg zem pla rze kart re je stra cyj nych na księ ży oraz spraw dza li po -
praw ność nad sy ła nych kart z po wia tów. Do koń ca 1963 r. do ko na no re je stra cji księ ży z 93,5
proc. pa ra fii w Ło dzi oraz 98,2 proc. pa ra fii z te re nu wo je wódz twa łódz kie go. W tym sa -
mym ro ku w Wy dzia le „C” za ło żo no kar to te kę ad re so wą czyn nych za in te re so wań (TW i fi -
gu ran tów) w po wia tach, obej mu ją cą po nad 500 ad re sów.

W IV kwar ta le 1962 r. roz po czę to, a w I kwar ta le 1963 r. za koń czo no rów nież pra ce nad
stwo rze niem sko ro wi dza ar chi wal ne go. Po wstał on w wy ni ku po łą cze nia kar to tek ogól no in -
for ma cyj nej i za gad nie nio wej – li czył 105 646 kart E-22. Pro ces ten wy ma gał włą cze nia
20 500 kart E-14 z KOI oraz 15 000 kart E-14 z kar to te ki kart wy co fa nych oraz prze pi sa nia
45 469 kart E-14. Uło żo no rów nież 52 000 kart na mło do cia nych volks deut schy, wy łą czo nych
daw niej z ogól ne go zbio ru, gdyż za in te re so wał się tą czę ścią ewi den cji De par ta ment I MSW.

75 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za I kwar tał 1961 r. z 8 IV 1961 r., b.p.;
ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za II kwar tał 1961 r. z 8 VII 1961 r., b.p.; ibi�-
dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za III kwar tał 1961 r. z 9 X 1961 r., b.p.

76 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za I kwar tał 1962 r. z 7 IV 1962 r., b.p.;
ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za II kwar tał 1962 r. z 7 VII 1962 r., b.p.

77 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1963 r. z 17 I 1964 r.,
k. 110v–112.
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Na czel nik wy dzia łu pod kre ślał w spra woz da niu, że gdy by AP mia ło ze wi den cjo no wa ne, prze -
ka za ne przez KM MO an kie ty, kar to te ka volks deut schy mo gła by z uwa gi na brak szer sze go
wy ko rzy sta nia ulec znisz cze niu. Nie odzow ną po mo cą ewi den cyj ną wy ko rzy sty wa ną do opra -
co wa nia da nych ana li tycz nych dla kie row nic twa i jed no stek ope ra cyj nych SB by ła w dal szym
cią gu kar to te ka za gad nie nio wo -t em atyc zna zło żo na z 21 218 kart do ty czą cych 19 673 osó b78.

Pierw sze pół ro cze 1964 r. zdo mi no wa ła kwe stia re ali za cji pi sma dy rek to ra Biu ra „C”
z 16 stycz nia tr. w spra wie opra co wa nia dzia łal no ści pod ziem nych or ga ni za cji nie pod le gło -
ścio wych oraz wro gich ak tów po li tycz nych w la tach 1945–1960. Za da nie po wyż sze nie zo -
sta ło wy ko na ne w ter mi nie ze wzglę du m.in. na brak spra woz dań z dru giej po ło wy lat czter -
dzie stych. Jed no cze śnie prze ana li zo wa no wszyst kie ma te ria ły z dzia łu ko re spon den cji,
z któ rych wy łą czo no spra woz da nia ob ra zu ją ce pra cę jed no stek ope ra cyj nych SB, nie zbęd -
ne przy opra co wy wa niu dzia łal no ści pod ziem nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. Dla
Wy dzia łu II Biu ra „C” na pod sta wie re per to rium spo rzą dzo no na to miast wy kaz osób aresz -
to wa nych przez SB w la tach 1945–195779.

W 1964 r. do ar chi wum prze ję to z ko mó rek or ga ni za cyj nych SB 1246 jed no stek akt ope -
ra cyj nych oraz 81 j.a. spra woz dań i ko re spon den cji. Jed no cze śnie wy bra ko wa no ze zbio ru
(w ter mi no lo gii re sor to wej ze spo łu) wy eli mi no wa nych TW 8065 te czek per so nal nych, 2216
te czek ro bo czych, 862 tecz ki pra cy, a ze zbio ru spraw ope ra cyj nych 4960 ma te ria łów luź -
nych. Na tę ostat nią gru pę akt skła da ły się 296 j.a. do ty czą ce osób, któ rym po sta wio no bez -
pod staw ne za rzu ty o współ pra cę z Niem ca mi, a tak że 4664 j.a. od no szą ce się do sze re go -
wych człon ków PSL i or ga ni za cji sprzed 1939 r. oraz żoł nie rzy AK i BCh80.

a)�opra�co�wa�nie�ar�chi�wal�ne�w teo�rii�i prak�ty�ce�„ar�chi�wi�stów�bez�pie�ki”

W opi sie dzia łal no ści łódz kie go Wy dzia łu „C” w I po ło wie lat sześć dzie sią tych spo ro miej -
sca po świę co no kwe stii opra co wa nia zgro ma dzo nych w ma ga zy nach ma te ria łów ar chi wal -
nych. Na le ży wy ja śnić, że po ja wia ją ce go się w spra woz da niach Wy dzia łu „C” po ję cia opra -
co wa nie nie po win no utoż sa miać się z czyn no ścia mi wcho dzą cy mi w za kres po rząd ko wa nia
ze spo łu (zbio ru) oraz spo rzą dza niem do nie go in wen ta rza ze wstę pem. W ar chi wach cy wil -
nych or ga nów bez pie czeń stwa in wen tarz ar chi wal ny był środ kiem ewi den cyj nym, w któ rym
re je stro wa no ko lej ne na pły wy akt z jed no stek or ga ni za cyj nych do ar chi wum. Za opra co wa nie
ar chi wal ne trak to wa no prze pro wa dze nie w ma te ria łach ana li zy pod ką tem wy od ręb nie nia
z nich po ja wia ją cych się w róż nym cha rak te rze osób, za gad nień i te ma tów in te re su ją cych SB.
Efek tem tej pra cy nie by ło wy peł nie nie kar ty in wen ta rzo wej, stwo rze nie peł ne go opi su akt,
a je dy nie wy pi sa nie kart ewi den cyj nych od no szą cych się do osób i kart te ma tycz no -z aga d nie -
ni owych oraz włą cze nie ich do od po wied nich kar to tek. Tak zwa ne opra co wa nie ar chi wa liów
po le ga ło rów nież na wy ko na niu z nich stresz czeń i cha rak te ry styk głów nych fi gu ran tó w81.

Na pod sta wie te czek per so nal nych wy eli mi no wa nych TW wy pi sy wa no np. kar ty za gad -
nie nio we pod le ga ją ce włą cze niu do na stę pu ją cych kar to tek: pseu do ni mów, za gad nień, osób
wła da ją cych ję zy ka mi ob cy mi, ob co kra jow ców, mniej szo ści na ro do wych, za wo dów spe cja -

78 Ibi�dem, k. 107v–109v.
79 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za I pół ro cze 1964 r. z 13 VII 1964 r.,

k. 114, 116.
80 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1964 r. z 15 I 1965 r., k. 120–121. 
81 O ta kim ro zu mie niu funk cji opra co wa nia w ar chi wach or ga nów bez pie czeń stwa pi sa li m.in.: E. Za jąc,

Ślad� po�zo�sta�je�w ak�tach.�Wy�bra�ne� za�gad�nie�nia� do�ty�czą�ce� funk�cjo�no�wa�nia� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej�w la�tach
1962–1989 [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki…, s. 282; P. Drzy ma ła, op.�cit., s. 17–18; P. Perzy na, Pro�ble�ma�ty�ka�roz�-
po�zna�nia�struk�tu�ry�za�so�bu�i ze�spo�ło�wo�ści…, s. 37.
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li stycz nych, ad re su (miej sca za miesz ka nia i miej sca pra cy) oraz oby wa te li pol skich, któ rzy
wy je cha li z kra ju na sta łe. Do spraw ope ra cyj nych, śled czych, do cho dze nio wych oraz nie -
któ rych ma te ria łów TW two rzo no na to miast kar to te kę za gad nie nio wą we dług za bar wień
prze stępstw i wro gich po staw, np. szpie go stwo, dy wer sja, nie le gal ne or ga ni za cje, ban dy ra -
bun ko we, de zer cja, sa bo taż itp. Za koń cze niem opra co wa nia jed nost ki ak to wej pod wzglę -
dem ewi den cyj no -op er acy jnym i ar chi wal nym by ło za łą cze nie do niej no tat ki in for ma cyj -
nej za wie ra ją cej da ne o ro dza jach wy pi sa nych kar t82.

Ka ta lo gi za gad nie nio wo -t em atyc zne za si la ły z ko lei kar ty spo rzą dzo ne na pod sta wie za -
gad nień wy stę pu ją cych w ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych. By ły to stan dar do we kar ty in -
wen ta rzo we, wy ko rzy sty wa ne po wszech nie do in wen ta ry za cji opra co wa nych j.a., a nie
w celu wy ko ny wa nia po mo cy ar chi wal nych do nie upo rząd ko wa nych ak t83. W ar chi wum
cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa za rów no po ję cie opra co wa nia ar chi wal ne go, jak i druk
wy ko rzy sty wa ny do in wen ta ry za cji upo rząd ko wa nych ar chi wa liów zna la zły za tem zu peł nie
in ne za sto so wa nie. 

Z opra co wa niem akt nie ro ze rwal nie zwią za ne są po ję cia ze spo łu i zbio ru ar chi wal ne go.
Te pod sta wo we ter mi ny ar chi wal ne zo sta ły uwzględ nio ne do pie ro we wpro wa dzo nej Za rzą -
dze niem nr 034/74 MSW z 10 ma ja 1974 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny -
mi w re sor cie spraw we wnętrz nych in struk cji ar chi wal nej. Za ze spół uzna no w tym nor ma -
ty wie wszyst kie ak ta po wsta łe w wy ni ku ist nie nia i dzia łal no ści jed nost ki or ga ni za cyj nej.
Do pó ki ist niał twór ca akt je go ma te ria ły wcho dzi ły w skład ze spo łu otwar te go, przy czym
o cią gło ści ze spo łu otwar te go de cy do wa ły funk cje, za kres, kom pe ten cje jed nost ki or ga ni za -
cyj nej (twór cy akt) nie za leż nie od zmia ny na zwy i re or ga ni za cji we wnętrz nych. Z chwi lą li -
kwi da cji jed nost ki ze spół ar chi wal ny sta wał się za mknię ty. Zbiór akt sta no wi ła w re sor cie
spraw we wnętrz nych gru pa ar chi wa liów nie po wią za nych naj czę ściej ze so bą kan ce la ryj nie,
a złą czo nych je dy nie pod ką tem cha rak te ru, po cho dze nia i po kre wień stwa tre ści. W ta kim
aspek cie wi dzia no więc ty po we se rie akt twór cy ze spo łu, np. spra wy ope ra cyj ne go roz pra -
co wa nia, tecz ki wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni kó w84.

82 AIPN Łd, pf 13/336, t. 2, In struk cja o pra cy Ar chi wum Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW (Wy dzia łu Ewi -
den cji Ope ra cyj nej KW MO) sta no wią ca za łącz nik do Za rzą dze nia nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 1 VII 1957 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by
Bez pie czeń stwa MSW, a kwa li fi ku ją cą się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w Ar chi wum Biu ra
Ewi den cji Ope ra cyj nej, k. 283v–284; AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 MSW z 24 X 1968 r. w spra -
wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, k. 11; AIPN Kr, 0179/145,
In struk cja w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych
wpro wa dzo na Za rzą dze niem nr 034/74 MSW z 10 V 1974 r., b.p.

83 AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 MSW z 24 X 1968 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar -
chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, k. 12; AIPN Kr, 0179/145, In struk cja w spra wie za sad
i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych wpro wa dzo na Za rzą dze niem
nr 034/74 MSW z 10 V 1974 r., b.p.

84 AIPN Kr, 0179/145, In struk cja w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re -
sor cie spraw we wnętrz nych wpro wa dzo na Za rzą dze niem nr 034/74 MSW z 10 V 1974 r., b.p. Wcze śniej za
ze spo ły ar chi wal ne, a nie ty po we se rie uzna wa no ak ta: sie ci agen tu ral nej; spraw ewi den cji ope ra cyj nej; spraw
śled czych i do cho dze nio wych oraz te czek kon tro l nych tych że spraw; te czek obiek to wych i za gad nie nio wych;
ma te ria łów, któ re sta ły się pod sta wą re je stra cji w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej, te czek kon tro l nych spraw
ope ra cyj nych; spra woz dań i ko re spon den cji. AIPN Łd, pf 13/336, t. 2, In struk cja o pra cy Ar chi wum Ewi den -
cji Ope ra cyj nej MSW (Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KW MO) sta no wią ca za łącz nik do Za rzą dze nia nr
00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 VII 1957 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą
się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa MSW, a kwa li fi ku ją cą się do trwa łe go lub cza so we -
go prze cho wy wa nia w Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej, k. 284.
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b)�stan�ka�dro�wy

W odniesieniu do re ali za cji omó wio nych wcze śniej za dań in te re su ją co przed sta wiał się
stan ka dro wy Wy dzia łu „C”. Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych po sia dał on 22 eta ty, w tym
sta no wi ska na czel ni ka i se kre ta rza wy dzia łu. W Sek cji 1 oprócz kie row ni ka funk cjo no wa -
ły eta ty jed ne go star sze go ofi ce ra (wa kat) i 5 ofi ce rów ewi den cji ope ra cyj nej (w tym 1 wa -
kat). Na to miast w Sek cji 2 oprócz kie row ni ka za trud nie nie zna la zło 12 ofi ce rów ewi den cji
ope ra cyj nej. Po ziom wy kształ ce nia funk cjo na riu szy tej ko mór ki or ga ni za cyj nej był bar dzo
nis ki, więk szość ofi ce rów sta no wi li ab sol wen ci szko ły pod sta wo we j85, np. kie row nik Sek -
cji 1 por. Zyg munt Bart nic ki 86. W po rów na niu ze współ pra cow ni ka mi z wy dzia łu nie co le -
piej pre zen to wał się ab sol went szko ły śred niej i Mię dzy wo je wódz kiej Szko ły Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu por. na eta cie kpt. Ta de usz Sal ski 87, kie row nik Sek cji 2.
Na tle swo ich pod wład nych wy bi ja ła się też na czel nik wy dzia łu mjr He le na Pry ma z d. Wo -
siń ska. Nie do syć, że ukoń czy ła szko łę śred nią, to po sia da ła nie ma łe do świad cze nie w pra -
cy cen zor skiej i ope ra cyj nej wy ko ny wa nej od 1945 r. Przez 15 lat służ by peł ni ła kie row ni -
cze funk cje w łódz kiej UB, a na stęp nie SB. Od 1952 r. zaj mo wa ła sta no wi ska kie row ni ka
sek cji, za stęp cy na czel ni ka i na czel ni ka Wy dzia łu II WUBP/WUdsBP, a od 1 kwiet nia 1955
do 31 paź dzier ni ka 1967 r. sze fo wa ła ar chi wum łódz kiej „bez pie ki”.

W tym kon tek ście cie ka wie pre zen to wa ło się uza sad nie nie wy stą pie nia 29 grud nia
1961 r. I za stęp cy ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi mjr. Le ona Chru śliń skie -
go do MSW o przy dział do dat ko wych trzech eta tów dla Wy dzia łu „C” (jed ne go do Sek cji 1,
dwóch do Sek cji 2). Wy ni ka ło z nie go, że więk szość cza su w Sek cji 1 zaj mo wa ła pra ca ewi -
den cyj na zwią za na z re ali za cją za po trze bo wa nia na in for ma cje jed no stek ope ra cyj nych.
Dodat ko wy etat miał za pew nić sys te ma tycz ne pro wa dze nie prac ana li tycz nych i kon ser wa -
cyj nych wy ko ny wa nych na ma te ria łach ma ją cych nie tyl ko war tość ope ra cyj ną, ale rów nież
hi sto rycz ną i szko le nio wą. Za zna cza no tak że, iż łódz ki Wy dział „C” ob słu gu je SB w dwóch
jed nost kach: miej skiej i wo je wódz kiej. Dla nich też przy go to wy wa ne by ły od ręb ne in for -
ma cje, spra woz da nia i da ne sta ty stycz ne. Z ewi den cji ko rzy sta ły nie tyl ko dwie łódz kie

85 AIPN Łd, 092/61, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi do dy rek to ra Biu ra „C” z 14 XI 1961 r.,
k. 3–10. W 1958 r. zo stał po więk szo ny etat Sek cji 2 Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej z dzie wię cio oso bo we -
go do dwu na sto oso bo we go. Do pra cy w tej sek cji zo sta li skie ro wa ni funk cjo na riu sze ope ra cyj ni z wy dzia łów:
II, III i „W”. AIPN Łd, pf 10/531, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej K MO m. Ło dzi za
I kwar tał 1958 r. z kwietnia 1958 r., b.p.

86 Zygmunt Bart nic ki, s. An drze ja, ur. 1 I 1921 r.; mjr. Od 7 I 1947 r. młod szy wy wia dow ca, od 20 VII
1947 r. wy wia dow ca Sek cji 1, a od 20 X 1948 r. wy wia dow ca Sek cji 2 Wy dzia łu „A”; od 1 IX 1949 r. młod -
szy re fe rent, re fe rent, star szy re fe rent, kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu II; od 1 VIII 1954 r. star szy re fe rent Sek -
cji 5 Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. star szy re fe rent, a od 1 IV 1956 r. ofi cer ewi den cji ope ra -
cyj nej Sek cji 1 Wy dzia łu X WUdsBP w Ło dzi; od 1 I 1957 r. star szy ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej, a na stęp nie
kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej; od 1 IV 1967 r. za stęp ca na czel ni ka i jed no cze śnie kie -
row nik Sek cji 1 Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi; z dniem 31 XII 1969 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd,
0136/6, Kar ta funk cjo na riu sza Zyg mun ta Bart nic kie go.

87 Ta de usz Sal ski, s. Ka ro la, ur. 29 III 1924 r.; mjr. Od 1 IX 1952 r. młod szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu I
WUBP w Ło dzi; ab sol went Mię dzy wo je wódz kiej Szko ły Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu
(1952–1953); od 7 VII 1953 r. re fe rent Sek cji 6, a od 15 XI 1953 r. Sek cji 5 Wy dzia łu I, od 1 VII 1954 r. star -
szy re fe rent Sek cji 1, a od 1 VIII 1954 r. Sek cji 5 Wy dzia łu I WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. star szy re fe -
rent, a od 1 IV 1956 r. ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 1 Wy dzia łu II WUdsBP w Ło dzi; od 1 I 1957 r. ofi cer ope ra -
cyj ny, a od 1 IV 1957 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KM MO w Ło dzi; od 1 II 1959 r. p.o.
kie row ni ka, a od 1 VIII 1959 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej; od 1 IV 1966 r. kie row -
nik Sa mo dziel nej Sek cji Pasz por tów SB; od 1 IV 1967 r. na czel nik Wy dzia łu Pasz por tów i Do wo dów Oso bi -
stych; od 1 X 1967 r. na czel nik Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi; z dniem 30 IV 1973 r. zwol nio ny ze służ by.
AIPN Łd, 0136/105, Kar ta funk cjo na riu sza Ta de usza Sal skie go.
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komen dy MO szcze bla wo je wódz kie go, ale rów nież jed nost ki Woj sko wej Służ by We -
wnętrz nej. Au tor pi sma, do strze ga jąc ni ski po ziom ka dry w wy dzia le, pro po no wał przy zna -
nie do dat ku ope ra cyj ne go, któ ry spo wo do wał by przy cią gnię cie do pra cy w ar chi wum funk -
cjo na riu szy wy dzia łów ope ra cyj nych. Pod no sił przy kład ofi ce rów wy dzia łów II lub III
z trze cią gru pą do dat ku, któ rzy prze cho dząc do Wy dzia łu „C”, zmniej szy li by swo je po bo -
ry, otrzy mu jąc I ka te go rię do dat ku. Ar gu men ta cję koń czy ła smut na kon sta ta cja, że do tych -
czas wa ka ty w wy dzia le za peł nia ne by ły za zwy czaj pra cow ni ka mi nie do świad czo ny mi pod
wzglę dem zna jo mo ści za gad nień ope ra cyj nych i ewi den cji ope ra cyj ne j88. 

Stan pra cow ni ków wy dzia łu na ko niec 1963 r. wy no sił 22 oso by (14 ko biet, 8 męż -
czyzn). Wy ma ga ne do pra cy w ar chi wum wy kształ ce nie śred nie po sia da ło 8 pra cow ni ków,
2 kon ty nu owa ło na ukę, spe cjal ną szko łę ope ra cyj ną ukoń czy ło 7 pra cow ni ków, z te go 4 nie
mia ło śred nie go wy kształ ce nia. Du ży od se tek pra cow ni ków z wy kształ ce niem pod sta wo -
wym i nie uczą cych się wy ni kał z po de szłe go wie ku, złe go sta nu zdro wia i wa run ków ro -
dzin nych funk cjo na riu szy. Ta ki stan rze czy, jak za pew nia ła ów cze sna na czel nik Pry ma, był
bra ny pod uwa gę przy do bo rze te ma ty ki za jęć szko le nio wych oraz po ło że niu na ci sku na
pro ces sa mo kształ ce nia 89.

Czte ry la ta póź niej Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 012/Łm/67 ko men dan ta miej skie go
MO w Ło dzi z 25 kwiet nia 1967 r. wy łą czo no ze struk tu ry or ga ni za cyj nej Wy dzia łu Ogól -
ne go i włą czo no do Wy dzia łu „C” skład ni cę akt, w skła dzie eta to wym – 3 sta no wi ska oraz
jed no sta no wi sko eta to we in spek to ra z Sek cji Sta ty sty ki Ogól nej. W ten spo sób w pio nie ar -
chi wal nym pra co wa ło już 29 pra cow ni ków: na czel nik, je go za stęp ca, pro wa dzą cy kan ce la -
rię pod ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej, ośmiu w Sek cji 1, je de na stu w Sek cji 2 i sied miu
w Sek cji 390. W lip cu tr. do ko na no zmia ny eta tu Wy dzia łu „C”, ale bez zwięk sze nia sta nu
za trud nie nia – pod ofi ce ra ewi den cji ope ra cyj nej za stą pio no eta tem se kre ta rza -m asz y nist ki
pro wa dzą ce go se kre ta ria t91.

Ro sza dy ka dro we ob ję ły rów nież sta no wi ska kie row ni cze. Z dniem 1 paź dzier ni ka 1967 r.
funk cję na czel ni ka wy dzia łu ob jął mjr Ta de usz Sal ski 92. Peł nił ją aż do odej ścia z SB
30 kwiet nia 1973 r. Służ bę w „bez pie ce” roz po czął w 1952 r. Naj pierw pra co wał w Wy dzia -
le I WUBP, a na stęp nie w wy dzia łach II WUdsBP i KM MO w Ło dzi. Od lu te go 1959 r. do
mar ca 1966 r. peł nił obo wiąz ki kie row ni ka Sek cji 2 Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej/Wy -
dzia łu „C”. Na stęp cą Sal skie go na sta no wi sku sze fa ar chi wum KM MO w Ło dzi zo stał Ste -
fan Fi li piak, któ ry już ja ko osiem na sto la tek za pra gnął wstą pić do szko ły ofi cer skiej MBP.
Efek tem te go po sta no wie nia by ło uzy ska nie ma tu ry w Tech ni kum Bu do wy Ma szyn w Ło dzi
do pie ro w 1959 r. Po po wro cie do służ by w „bez pie ce” przez de ka dę był funk cjo na riu szem

88 AIPN Łd, 092/61, Wnio sek I za stęp cy ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi do na czel ni ka
Sa mo dziel ne go Wy dzia łu Eta tów i Or ga ni za cji MSW z 29 XII 1961 r., k. 11–13.

89 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1963 r. z 17 I 1964 r., k. 113.
90 AIPN Łd, 092/61, Etat nr Łm/W/SB/08/1 Wy dzia łu „C” SB KM MO w Ło dzi za twier dzo ny Roz ka zem

or ga ni za cyj nym nr 012/Łm/67 ko men dan ta miej skie go MO w Ło dzi z 25 IV 1967 r., k. 33–36.
91 Ibi�dem, Etat nr Łm/W/SB/08/2 Wy dzia łu „C” SB KM MO w Ło dzi za twier dzo ny Roz ka zem or ga ni za -

cyj nym nr 024/Łm/67 ko men dan ta miej skie go MO w Ło dzi z 25 VII 1967 r., k. 40–42.
92 Pro to ko lar ne prze ka za nie wy dzia łu przez mjr. Helenę Pry mę no we mu na czel ni ko wi kpt. Ta de uszo wi

Sal skie mu mia ło miej sce 12 X 1967 r. Na stą pi ło ono, zgod nie z Za rzą dze niem per so nal nym nr 5363 MSW
z 18 IX 1967 r. oraz Roz ka zem per so nal nym nr 361 ko men dan ta miej skie go MO z 6 X 1967 r., na pod sta wie
spi sów do ku men ta cji po zo sta ją cej w ga bi ne cie na czel ni ka, se kre ta ria cie oraz sek cjach 1–3, w obec no ści
zastęp cy na czel ni ka kpt. Zyg mun ta Bart nic kie go i zo sta ło te go sa me go dnia za twier dzo ne przez za stęp cę
komen dan ta miej skie go ds. SB KM MO w Ło dzi. AIPN Łd, 091/1, Pro to kół zdaw czo -o dbio rczy prze ka za nia
Wy dzia łu „C” z 12 X 1967 r., k. 1.
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Wy dzia łu III. W je go ra mach pro wa dził naj pierw pra cę ope ra cyj ną w śro do wi sku ad wo ka -
tu ry, a na stęp nie ja ko kie row nik Gru py III zaj mo wał się roz pra co wa niem mniej szo ści na ro -
do wych i zwal cza niem sy jo ni zmu 93. Pod ką tem prze bie gu ka rie ry za wo do wej cie ka wiej
pre zen to wa li się dwaj ko lej ni za stęp cy Sal skie go i Fi li pia ka. Pierw szy z nich, mjr An drzej
Dwo ra kow ski (od 1 stycz nia 1970 do 30 wrze śnia 1973 r.), po sia dał wy kształ ce nie śred nie
zdo by te w trak cie służ by. Pra cę w re sor cie bez pie czeń stwa roz po czął w 1953 r., ma jąc
ukoń czo nych sie dem klas szko ły pod sta wo wej. W la tach 1957–1958 ukoń czył Rocz ną
Szko łę Ofi ce rów Ope ra cyj nych w CW MSW. Od stycz nia 1961 r. do ob ję cia sta no wi ska
w Wy dzia le „C” peł nił funk cję kie row ni ka gru py w Wy dzia le II KM MO w Ło dzi. Cie ka -
wost ką jest fakt, że Dwo ra kow ski zo stał mia no wa ny na sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka
i jed no cze śnie kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia łu „C”94. Dru gi, mjr Ra dzi sław Ro ko szew ski (od
1 li sto pa da 1973 do 31 paź dzier ni ka 1978 r.), po sia da ją cy wy kształ ce nie śred nie, ka rie rę
w „bez pie ce” roz po czął na te re nie War mii i Ma zur w 1945 r., by już po ośmiu la tach zo stać
sze fem PUBP, a na stęp nie kie row ni kiem PUdsBP w Szczyt nie. W 1957 r. Ro ko szew ski ob -
jął na okres dwóch lat sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta miej skie go MO w Olsz ty nie. In te -
re su ją co pre zen to wa ły się je go za gra nicz ne od de le go wa nia służ bo we. Naj pierw w 1966 r.
wy je chał na rok w ra mach JW 200095 do pra cy w cha rak te rze szy fran ta przy Ko mi sji Kon -
tro li i Nad zo ru w Wiet na mie. Na stęp nie w la tach 1971–1973, 1978–1979 zo stał za trud nio -
ny w MSZ w cha rak te rze ku rie ra dy plo ma tycz ne go 96.

93 Ste fan Fi li piak, s. Wa cła wa, ur. 28 I 1932 r.; płk. Od 12 IX 1950 r. słu chacz dwu let niej Szko ły Oficer -
skiej w CW MBP; od 1 VIII 1952 r. re fe rent, star szy re fe rent, p.o. kie row ni ka, kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu
VIII; od 1 VIII 1954 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu VIII WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. kie row nik, a od
1 IV 1956 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 3 Wy dzia łu V WUdsBP; z dniem 20 XII 1956 r. zwol nio ny ze
służ by; po ukoń cze niu śred niej szko ły za wo do wej po now nie roz po czął pra cę w or ga nach bez pie czeń stwa; od
1 II 1959 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III; od 1 II 1964 r. kie row nik Gru py III Wy dzia łu III; od 1 II
1970 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go; od 1 V 1973 r. na czel nik Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi;
z dniem 28 II 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0268/373, Ak ta oso bo we Ste fa na Fi li pia ka.

94 An drzej Dwo ra kow ski, s. Wła dy sła wa, ur. 4 II 1929 r.; mjr. Od 28 I 1953 r. re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu I
UBP na m. Łódź, a na stęp nie WUBP; od 1 IV 1955 r. re fe rent, a na stęp nie ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 4 Wy -
działu II WUdsBP; od 1 I 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KM MO w Ło dzi; od 1 IX 1957 r. słu chacz
Rocz nej Szko ły Ofi ce rów Ope ra cyj nych w CW MSW; od 1 VII 1950 r. ofi cer, a na stęp nie star szy ofi cer ope -
ra cyj ny Wy dzia łu II KM MO; od 1 I 1961 r. p.o. kie row ni ka, a od 1 VIII 1961 r. kie row nik gru py Wy dzia łu II
KM MO; od 1 I 1970 r. za stęp ca na czel ni ka i jed no cze śnie kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu „C”; od 1 XI 1973 r.
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów i Do wo dów Oso bi stych/Wy dzia łu Pasz por tów; z dniem 31 X 1983 r.
zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0100/75, Ak ta oso bo we An drze ja Dwo ra kow skie go.

95 Jed nost ka Woj sko wa 2000 funk cjo no wa ła w ra mach Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go
i od po wia da ła za two rze nie, wy po sa że nie oraz utrzy ma nie przed sta wi cielstw PRL w Ko mi sji Nad zor czej
Państw Neu tral nych w Ko rei, a tak że Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Nad zo ru i Kon tro li w In do chi nach. A. Mar -
cin kie wicz, Spo�sób�ar�chi�wi�zo�wa�nia�i prze�cho�wy�wa�nia�do�ku�men�ta�cji�w Za�rzą�dzie�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�Woj�-
ska�Pol�skie�go, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 13.

96 Ra dzi sław Ro ko szew ski, s. Waw rzyń ca, ur. 5 IX 1919 r.; mjr. Od 7 XI 1945 r. młod szy ofi cer i ofi cer
śled czy PUBP w Wę go rze wie; od 1 VIII 1947 r. ofi cer śled czy PUBP w Kę trzy nie; od 1 III 1950 r. star szy ofi -
cer w Kie row nic twie PUBP w Lidz bar ku War miń skim; od 1 IV 1951 r. za stęp ca sze fa PUBP w Gó ro wie, a na -
stęp nie w Bi skup cu; od 10 IX 1952 r. słu chacz RKPO w CW MBP; od 10 XI 1953 r. szef PUBP/kie row nik
PUdsBP w Szczyt nie; z dniem 31 XII 1956 r. zwol nio ny ze służ by w wy ni ku re or ga ni za cji; 1 II 1957 r. po -
now nie przy ję ty do służ by na sta no wi sko re fe ren ta/star sze go re fe ren ta Sa mo dziel nej Sek cji Kadr SO MO
w Szczyt nie; od 15 X 1957 r. star szy re fe rent Wy dzia łu Ewi den cji Lud no ści i Do wo dów Oso bi stych; od 1 XII
1957 r. za stęp ca ko men dan ta miej skie go MO w Olsz ty nie; od 1 IX 1959 r. do wód ca III kom pa nii ope ra cyj nej
ZO MO; od 1 I 1960 r. kie row nik Sa mo dziel nej Sek cji „A” KM MO w Ło dzi; od 26 IV 1965 r. urlop bez płat -
ny, w ra mach któ re go wy je chał do pra cy w cha rak te rze szy fran ta przy Ko mi sji Kon tro li i Nad zo ru w Wiet na -
mie; z dniem 15 V 1966 r. od wo ła ny z urlo pu bez płat ne go; od kwiet nia 1971 r. do ma ja 1973 r. od de le go wa ny
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Ko lej ny do dat ko wy etat Wy dział „C” uzy skał do pie ro w 1973 r. Roz ka zem or ga ni za cyj -
nym nr 06/Łm/73 ko men dan ta miej skie go MO w Ło dzi z 27 mar ca 1973 r., wy da nym
w związ ku z Uchwa łą nr 301/72 Ra dy Mi ni strów z 30 li sto pa da 1972 r. w spra wie upo sa że -
nia funk cjo na riu szy MO oraz Za rzą dze niem nr 132/72 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 12 grud nia 1972 r., unie waż nio no etat z 1967 r. i wpro wa dzo no no wy. Za sad ni cza róż ni ca
po mię dzy ni mi po le ga ła na do da niu Wy dzia ło wi „C” jed ne go eta tu wy łą czo ne go (Roz ka -
zem or ga ni za cyj nym nr 04/Łm/73 z 2 mar ca 1973 r.) z Sek cji Ze zwo leń i Opi nio wa nia Wy -
dzia łu Ogól ne go 97.

c)�szko�le�nie�pra�cow�ni�ków�oraz�sys�tem�na�gród�i kar

Pra cow ni cy Wy dzia łu „C” pod le ga li okre so we mu spraw dza niu wie dzy ogól no ope ra cyj -
nej oraz sys te mo wi na gra dza nia i ka ra nia. Na czel nik Pry ma pod no si ła w spra woz da niu za
1965 r., że w prze pro wa dzo nym w po ło wie ro ku eg za mi nie sze ściu pod le głych jej pra cow -
ni ków otrzy ma ło oce ny bar dzo do bre, sied miu do bre, a trzech do sta tecz ne. W cią gu ro ku
ka rę za sto so wa no wo bec tyl ko jed ne go pra cow ni ka za nie za mknię cie drzwi do ar chi wum.
Za do brą pra cę na gro dzo nych zo sta ło 19 pra cow ni ków, w tym dwóch czte ro krot nie i dwóch
dwu krot nie. Udzie lo no po chwał trzem pra cow ni ko m98. Oprócz szko leń or ga ni zo wa nych
dla wszyst kich pra cow ni ków SB Wy dział „C” pro wa dził wła sne kur sy teo re tycz ne i prak -
tycz ne do ty czą ce spraw ar chi wal nych. W na stęp nym ro ku z koń co we go eg za mi nu prze pro -
wa dzo ne go po ogól nych i spe cja li stycz nych szko le niach wszy scy pra cow ni cy otrzy ma li
oce ny bar dzo do bre i do bre. W wy dzia le nikt nie do pu ścił się wy kro cze nia pod le ga ją ce go
sank cjom dys cy pli nar nym. Na gro dzo no 18 pra cow ni ków, w tym dwóch czte ro krot nie,
a sied miu dwu krot nie 99. Nie za wsze by wa ło tak po praw nie. Spa dek wy daj no ści pra cy ofi -
ce ra ewi den cji ope ra cyj nej por. Sta ni sła wa Grzy ba spo wo do wa ny nad uży wa niem al ko ho lu
do pro wa dził do uka ra nia go w 1967 r. su ro wą na ga ną i pierw szą ujem ną cha rak te ry sty ką
przy dat no ści do pra cy 100. Za to sa mo prze wi nie nie rok póź niej por. Grzyb otrzy mał dru gą

do pra cy ku rier skiej w MSZ; od 1 XI 1973 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu „C”; od 1 XI 1978 r. de le go wa ny
do pra cy ku rier skiej w MSZ; 31 XII 1979 r. od wo ła ny z pra cy w MSZ; z dniem 15 IX 1981 r. zwol nio ny ze
służ by. AIPN Łd, 0100/50, Ak ta oso bo we Ra dzi sła wa Ro ko szew skie go.

97 AIPN Łd, 092/61, Etat nr Łm/W/SB/08/3 Wy dzia łu „C” SB KM MO w Ło dzi za twier dzo ny Roz ka zem
or ga ni za cyj nym nr 06/Łm/73 ko men dan ta miej skie go MO w Ło dzi z 27 III 1973 r., k. 56–57, 60–62. Ostat nia
zmia na w eta cie pio nu ar chi wal ne go zo sta ła wpro wa dzo na Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 015/Łm/74 ko men -
dan ta miej skie go MO w Ło dzi z 5 XII 1974 r. Ibi�dem, k. 63, 65.

98 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1965 r. z 10 I 1966 r., k. 138.
99 Do cie kaw szych za jęć prak tycz nych w 1966 r. (w ra mach szko leń w Wy dzia le „C”) na le ża ły: opra co -

wa nie ma te ria łów do ty czą cych nie le gal ne go po sia da nia bro ni, na pa dów i za bójstw; ana li za do ku men ta cji za -
nie cha nych po zy skań do współ pra cy z SB pod ką tem jej re je stra cji w KOI; for my or ga ni zo wa nia kar to te ki za -
gad nie nio wej i wy peł nia nie kart za gad nie nio wych; współ dzia ła nie dzia łów re ali zu ją cych po szcze gól ne
za da nia w ra mach Wy dzia łu „C”. Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1966 r.
z 10 I 1967 r., k. 148–149.

100 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1967 r. z 10 I 1968 r., k. 159. Sta ni -
sław Grzyb, s. An to nie go, ur. 8 V 1921 r.; por. Od 20 IV 1945 r. młod szy re fe rent, a na stęp nie re fe rent PUBP
w Łę czy cy; od 1 X 1947 r. re fe rent Pla ców ki Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ozor ko wie; od 1 XII 1948 r. star -
szy re fe rent Re fe ra tu III PUBP w Łę czy cy; od 1 IV 1951 r. za stęp ca sze fa PUBP w Łę czy cy; od 1 III 1952 r.
star szy re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu III; od 15 IX 1953 r. star szy re fe rent Sek cji 4 Wy dzia łu I WUBP w Ło dzi;
od 1 IV 1955 r. star szy re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu II WUdsBP w Ło dzi; od 1 VI 1956 r. kie row nik De le ga tu -
ry ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Pod dę bi cach; od 1 I 1957 r. za stęp ca ko men dan ta po wia to we go ds. bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go KP MO w Pod dę bi cach; od 1 XI 1958 r. wy wia dow ca Sek cji 2 Wy dzia łu „B” K MO
m. Ło dzi; od 1 VIII 1960 r. ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 2 Wy dzia łu „C”; z dniem 15 IV 1969 r. zwol -
nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0136/40, Kar ta funk cjo na riu sza Sta ni sła wa Grzy ba.
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ujem ną opi nię, a w kon se kwen cji kie row nic two wy dzia łu wy stą pi ło z wnio skiem o zwol -
nie nie go z apa ra tu bez pie czeń stwa. Od wo ła niem z funk cji kie row ni ka Sek cji 2 za koń czy -
ła się tak że awan tu ra kpt. Zdzi sła wa Za or skie go z ofi ce rem dy żur nym KM MO. Za stą pił go
na tym sta no wi sku kpt. Ta de usz Woź niak z Wy dzia łu II 101. W na stęp nych la tach wpływ na
wy ni ki pra cy wy dzia łu mia ły co raz le piej ukła da ją ca się współ pra ca z jed nost ka mi ope ra cyj -
ny mi oraz spe cja li stycz ne szko le nia do sto so wa ne do cha rak te ru pra cy ar chi wi stów, na
których prze ka zy wa no wie dzę z za kre su dzia łal no ści ar chi wal nej i ope ra cyj nej. W efek cie
tych przed się wzięć pra cow ni cy Wy dzia łu „C” osią gnę li na eg za mi nach prze pro wa dzo nych
w trak cie se mi na riów w grud niu 1968 r. wy ni ki do bre, a kil ku z nich zda ło je z wy róż nie -
nie m102. Po dob ne re zul ta ty przy nio sły spraw dzia ny wie dzy do ko ny wa ne po se mi na riach
gru dnio wych w la tach 1969–1970103.

d)�za�kres�za�dań�

Zgod nie z za kre sem pra cy z 20 li sto pa da 1964 r. do za dań Wy dzia łu „C” na le ża ło:
– pro wa dze nie ewi den cji czyn nych za in te re so wań jed no stek ope ra cyj nych SB KW oraz

K MO m. Ło dzi;
– re je stra cja osób w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej;
– pro wa dze nie kar to tek (ogól no in for ma cyj nej, za gad nie nio wo -t em atyc znej, wy eli mi no -

wa nych TW);
– ko or dy na cja spraw dzeń w spra wach wy jaz dów za gra ni cę osób, któ ry mi za in te re so wa -

ne by ły jed nost ki ope ra cyj ne SB oraz w spra wach pasz por tów kon su lar nych;
– przyj mo wa nie i wy po ży cza nie akt, udzie la nie in for ma cji jed nost kom ope ra cyj nym, ana -

li za akt „pod wzglę dem te ma tycz no -zga dni eni owym, hi sto rycz nym i war to ści ope ra cyj nej”;
– kon ser wa cja i bra ko wa nie akt;
– spo rzą dza nie spra woz daw czo ści i in for ma cji dla MSW i kie row nic twa SB KW oraz

K MO m. Ło dzi;

101 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1969 r. z 9 I 1970 r.,
k. 183. Ta de usz Woź niak, s. Ka ro la, ur. 24 III 1925 r.; mjr. Od 20 X 1949 r. war tow nik PUBP w Grod ko wie;
od 1 I 1950 r. młod szy re fe rent Pla ców ki Otmu chów PUBP w Grod ko wie; od 1 IX 1950 r. słu chacz kur su Mię -
dzy wo je wódz kiej Szko ły Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu; od 1 III 1951 r. re fe rent Pla ców ki
Otmu chów PUBP w Grod ko wie; od 1 V 1951 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu Per so nal ne go; od 1 II 1952 r. re -
fe rent, a na stęp nie star szy re fe rent Re fe ra tu Do bo ru Kadr Wy dzia łu Per so nal ne go WUBP w Opo lu; od 1 IV
1955 r. star szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu Kadr i Szko le nia; od 1 VI 1955 r. re fe rent ds. do bo ru kadr, a na stęp -
nie ofi cer Sek cji 1 Wy dzia łu Kadr i Szko le nia WUdsBP w Opo lu; z dniem 31 XII 1956 r. zwol nio ny ze służ -
by; 21 I 1959 r. za trud nio ny po now nie na sta no wi sko ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu II; od 1 VIII 1961 r. star -
szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II K MO m. Ło dzi; 1 XII 1961–3 VIII 1962 r. słu chacz Rocz nej Szko ły
Ofi cer skiej Cen trum Wy szko le nia MSW w Le gio no wie; od 15 IX 1962 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu II; od 1 VII 1966 r. kie row nik gru py Wy dzia łu II K MO m. Ło dzi; od 16 XI 1969 r. kie row nik Sek cji 2 Wy -
dzia łu „C”; od 1 X 1972 r. in spek tor In spek to ra tu ds. Spe cjal nych Mo bi li za cyj no -Op er acy jnych; od 1 I 1975 r.
star szy in spek tor In spek to ra tu ds. Spe cjal nych, a na stęp nie Wy dzia łu Spe cjal ne go KM MO w Ło dzi; z dniem
31 V 1975 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0264/191, cz. I, Ak ta oso bo we Ta de usza Woź nia ka.

102 Do cie kaw szych za gad nień oma wia nych na se mi na riach w grud niu 1968 r. na le ża ły: za in te re so wa nia
po szcze gól nych grup Wy dzia łu II w kon tek ście pra cy Sek cji 2 Wy dzia łu „C”, ma te ria ły słu żą ce do za kła da nia
spraw ope ra cyj nych w Wy dzia le II, ak tu al na po li ty ka pasz por to wa i współ pra ca z Wy dzia łem Pasz por tów
i Do wo dów Oso bi stych, współ dzia ła nie po szcze gól nych grup Wy dzia łu „C” w za kre sie ewi den cji i do ku men -
to wa nia wy ko na nej pra cy ope ra cyj nej, wza jem ne ak tu ali zo wa nie da nych jed nej ko mór ki na pod sta wie re je -
stra cji do ko na nej przez dru gą oraz wza jem ne kon tro lo wa nie da nych sta ty stycz nych. AIPN Łd, pf 10/883,
Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1968 r. z 9 I 1969 r., k. 170.

103 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1969 r. z 9 I 1970 r., k. 183; ibi�dem,
Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1970 r. z 11 I 1971 r., k. 198.
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– opi nio wa nie osób ubie ga ją cych się o broń pal ną, do ku men ty ry bac kie i że glar skie 104.
Po twier dze nia za kre su dzia ła nia i czyn no ści po szcze gól nych sta no wisk pio nu ar chi wal -

ne go zgod nie z de cy zją mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 paź dzier ni ka 1964 r. do ko nał
I zastęp ca ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi w Za rzą dze niu nr 007/64 z 30 li -
sto pa da 1964 r.105

Jak wy glą dał trzy la ta póź niej za kres pra cy po szcze gól nych sek cji łódz kie go Wy dzia łu „C”
moż na wnio sko wać z do ku men tu przy go to wa ne go w MSW. W 1967 r. opra co wa no bo wiem
pro jekt za kre su pra cy Wy dzia łu „C” ko men dy wo je wódz kiej MO, któ ry zo stał ro ze sła ny do te -
re no wych pio nów ar chi wal nych w cha rak te rze sche ma tu do opra co wa nia szcze gó ło we go po -
dzia łu za dań uwzględ nia ją ce go lo kal ną spe cy fi kę 106. Zgod nie z nim Sek cja 1 (Ewi den cji i Sta -
ty sty ki Ope ra cyj nej) mia ła za rzą dzać kar to te ką ogól no in for ma cyj ną osób bę dą cych ak tu al nie
i w prze szło ści w za in te re so wa niu SB i MO, do ko ny wać w niej spraw dzeń dla upo waż nio nych
jed no stek, re je stro wać i pro wa dzić sta ty sty kę TW, spraw ope ra cyj nych, śled czych, ak tów wro -
giej dzia łal no ści zgła sza nych przez SB i MO, pro wa dzić ewi den cję i sta ty sty kę kle ru ka to lic -
kie go. Do za dań Sek cji 2 (Opi nio daw czej) na le ża ło udzie la nie opi nii o oso bach wy jeż dża ją -
cych za gra ni cę, ubie ga ją cych się o ze zwo le nie na po sia da nie bro ni pal nej, wy da wa nie kart
że glar skich i ry bac kich, udzie la nie in for ma cji jed nost kom ope ra cyj nym bądź opra co wy wa nie
dla nich stresz czeń ma te ria łów ar chi wal nych zło żo nych w ar chi wum. Sek cja 3 zaj mo wa ła się
z ko lei przej mo wa niem i se gre ga cją ma te ria łów prze ka za nych do ar chi wum przez jed nost ki
ope ra cyj ne i ad mi ni stra cyj ne, ana li zo wa niem tych ma te ria łów pod ką tem re je stro wa nia fi gu ru -
ją cych w nich osób (za po mo cą przy go to wa nych kart kar to tecz nych), opra co wy wa niem z nich
stresz czeń i cha rak te ry styk głów nych fi gu ran tów, kon ser wa cją i wy po ży cza niem ak t107.

e)�pra�ce�ana�li�tycz�ne

Na pod sta wie kwe rend ar chi wal nych w Wy dzia le „C” by ły przy go to wy wa ne rów nież
opra co wa nia sta ty stycz ne i hi sto rycz ne, wy ko rzy sty wa ne do re ali za cji bie żą cych za dań
przez jed nost ki ope ra cyj ne. Mia ły one oczy wi ście war tość użyt ko wą, ale z per spek ty wy
cza su na bra ły wa lo ru ar chi wo znaw cze go, gdyż od no si ły się czę sto do ar chi wa liów, któ re
ule gły wy bra ko wa niu i znisz cze niu. 

Na przy kład w 1965 r. z prac ana li tycz nych na uwa gę za słu gi wa ło opra co wa nie 450 an -
kiet per so nal nych do ty czą cych osób ska za nych za nie le gal ne po sia da nie bro ni i na pa dy
z bro nią w rę ku, prze sła nych do Wy dzia łu III Biu ra „C” oraz 1910 kart od no szą cych się do
zbrod nia rzy hi tle row skich dla po trzeb Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich.
W Wy dzia le „C” spo rzą dzo no rów nież wy kaz znaj du ją cych się w ma te ria łach ar chi wal nych
ulo tek, odezw, bro szur wy da nych przez pol skie or ga ni za cje nie pod le gło ścio we w cza sie
oku pa cji i po woj nie 108. Rok póź niej dla dy rek to ra Biu ra „C” opra co wa no in for ma cję do ty -
czą cą 55 by łych TW i wła ści cie li LK, któ rzy zbie gli za gra ni cę, od mó wi li po wro tu do kra -
ju czy prze by wa li za gra ni cą na pod sta wie pasz por tu kon su lar ne go. Po dob ny wy kaz prze -
ka za no rów nież Wy dzia ło wi II K MO m. Ło dzi 109. 

104 AIPN Łd, 092/61, Za kres pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi z 20 XI 1964 r., k. 21–29.
105 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 007/64 za stęp cy ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi z 30 XI 1964 r.,

k. 30–32.
106 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go Biu ra „C” MSW do na czel ni ka Wy dzia łu „C” K MO

m. Ło dzi z 4 V 1967 r., k. 37.
107 Ibi�dem, Pro jekt za kre su pra cy Wy dzia łu „C” KW MO z 1967 r., k. 44.
108  AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1965 r. z 10 I 1966 r., k. 132–133.
109 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1966 r. z 10 I 1967 r., k. 146.
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Dwa la ta póź niej z ko lei na pod sta wie kar to te ki za gad nie nio wej opra co wa no: dla Wydzia -
łu II KM i KW in for ma cje o oso bach współ pra cu ją cych z oku pan tem nie miec kim i ak tu al -
nie za miesz ku ją cych na te re nie Ło dzi i wo je wódz twa; dla Wy dzia łu III KM MO infor ma -
cję do ty czą cą or ga ni za cji ży dow skich funk cjo nu ją cych w Ło dzi po 1945 r.; dla Wydzia łu II
KM MO wy kaz 846 ucie ki nie rów do kra jów zza że la znej kur ty ny. Dla Ko mi sji Ba da nia
Zbrod ni Hi tle row skich spo rzą dzo no na to miast da ne o pra cow ni kach wię zie nia przy ul. Gdań -
skiej i obo zu na Si ka wie w Ło dzi 110. 

W 1969 r. przy go to wa no ze sta wie nia ilo ścio we ak tów wro gich wo bec władz ko mu ni stycz -
nych na te re nie Ło dzi i wo je wódz twa łódz kie go za la ta 1945–1968, uka zu ją ce m.in. liczbę i stan
ka dro wy nie le gal nych or ga ni za cji, licz bę do ko na nych na pa dów i prze pro wa dzo nych aresz to -
wań, stra ty oso bo we apa ra tu bez pie czeń stwa. Po wyż sze ze sta wie nie sta ło się in spi ra cją do opra -
co wa nia w KM MO kro ni ki hi sto rycz nej 25-l ecia dzia łal no ści SB i MO na te re nie mia sta i wo -
je wódz twa łódz kie go. W tym sa mym cza sie Wy dział „C” prze ka zał ko mi sji po wo ła nej
w związ ku z ob cho da mi 25-l ecia MO i SB, zło żo nej z przed sta wi cie li KM i KW MO w Ło dzi
oraz Cen trum Wy szko le nia MSW w Le gio no wie, fo to ko pie, wy cią gi i wy ka zy sta ty stycz ne
z ma te ria łów ar chi wal nych wy two rzo nych przez po wo jen ny apa rat bez pie czeń stwa i mi li cję 111.

W 1970 r. w ar chi wum łódz kiej „bez pie ki” wy ko na no dla Biu ra „C” ana li zę pod ką tem sta -
ty stycz no -spr awo zda wczym za nie cha nych przez SB KM i KW MO w Ło dzi 74 spraw ope ra cyj -
nych oraz 143 te czek per so nal nych i pra cy b. TW. Dla po trzeb MSW przy go to wa no na to miast
ma te ria ły ar chi wal ne i opra co wa no przy współ udzia le Wy dzia łu Ogól ne go in for ma cje do ty czą -
ce „wy zwo le nia” Ło dzi, po wsta nia oraz dzia łal no ści w pierw szych la tach po II woj nie świa to -
wej or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i mi li cji. Z oka zji 25-l ecia PRL dla KW PZPR w Ło -
dzi stwo rzo no z ko lei in for ma cję na te mat dzia łań po dej mo wa nych przez wła dze ko mu ni stycz ne
na te re nie po wia tu skier nie wic kie go w tzw. okre sie utrwa la nia wła dzy lu do wej, a na proś bę za -
stęp cy ko men dan ta po wia to we go ds. Służ by Mi li cji w Piotr ko wie Try bu nal skim usys te ma ty zo -
wa no ma te ria ły ar chi wal ne o re fe ren dum i wy bo rach do sej mu w la tach 1946–1947 na te re nie
po wia tu piotr kow skie go. Sek cja 2 Wy dzia łu „C” pod ję ła się na to miast opra co wa nia hi sto rii PPS-
-WRN na te re nie Ło dzi i wo je wódz twa łódz kie go. Do koń ca 1970 r. sko rzy sta no z 35 to mów
akt ope ra cyj nych i przy go to wa no cząst ko we opra co wa nie „PPS-WRN w Ło dzi (1939–1941) –
szki ce o or ga ni za cji i dzia łal no ści”. Za koń cze nie prac nad re ali za cją ca łe go pro jek tu za pla no wa -
no na III kwar tał 1971 r. Ta sa ma sek cja roz po czę ła rów nież przy go to wa nie pra cy hi sto rycz nej
pt. „Po wsta nie i dzia łal ność or ga nów MO w la tach 1945–1969 na te re nie m. Ło dzi”112.

IV.�Dzia�łal�ność�Wy�dzia�łu�„C”�od�1965�r.

W 1965 r. prio ry te ta mi w dzia łal no ści łódz kie go Wy dzia łu „C” oka za ły się: bra ko wa nie –
zgod nie z wy tycz ny mi Biu ra „C” – ma te ria łów nie ma ją cych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto -
rycz ne go i szko le nio we go oraz opra co wy wa nie (na pod sta wie akt i po mo cy ewi den cyj nych)
in for ma cji ana li tycz nych dla jed no stek ope ra cyj nych, po trzeb nych w pro wa dzo nych przez
nie spra wa ch113. Ana li zie pod ką tem usu nię cia ma te ria łów, któ rych okres prze cho wy wa nia

110 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1968 r. z 9 I 1969 r., k. 167.
111 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1969 r. z 9 I 1970 r., k. 178.
112 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi za 1970 r. z 11 I 1971 r., k. 191–193.
113 Bra ko wa niu i nisz cze niu pod le ga ły ma te ria ły zło żo ne w ar chi wum do 1960 r. Czyn no ści te wy ko ny wano

w opar ciu o wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” płk. Ja na Za baw skie go z 9 VI 1964 r. okre śla ją ce tryb bra ko wa nia
i nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych nie po sia da ją cych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go lub szko le nio we -
go, znaj du ją cych się w Ar chi wum Biu ra „C” MSW i wy dzia łów „C” KW MO. AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/2, b.p.
Za stęp ca ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi po wo łał ko mi sję kwa li fi ku ją cą wy bra ko wa ne
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już mi nął, pod da no ogó łem 39 595 j.a. oraz 1506 se gre ga to rów i te czek za wie ra ją cych ko re -
spon den cję i spra woz daw czość. W jej wy ni ku wy bra ko wa no, a na stęp nie znisz czo no:

– 3730 te czek per so nal nych i 2670 te czek ro bo czych wy eli mi no wa nych TW, któ rych
akta w więk szo ści przy pad ków zo sta ły wcze śniej zmi kro fil mo wa ne. Wśród nich znaj do wa ły
się np. ma te ria ły by łych TW po zy ska nych w cza sie od by wa nia za sad ni czej służ by woj sko -
wej lub więź niów po zy ska nych przez dzia ły spe cjal ne w cza sie od by wa nia ka ry;

– 23 441 jed no stek ma te ria łów luź nych do ty czą cych np. sze re go wych AK, BCh, sze re -
go wych i pod ofi ce rów PSZ na Za cho dzie, człon ków BBWR i OZN, Związ ku Strze lec kie -
go, co do któ rych nie po sia da no po woj nie do ku men tów świad czą cych o an ty ko mu ni stycz -
nej dzia łal no ści (do dat ko wo 448 j.a. prze sła no do CA MSW);

– 641 spraw ope ra cyj nych, w tym 219 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia wy ja śnio nych
na ko rzyść fi gu ran tów, 422 spra wy ewi den cji ope ra cyj nej sta re go ty pu, któ re nie przed sta -
wia ły war to ści ope ra cyj nej i hi sto rycz nej;

– 112 spraw obiek to wych i za gad nie nio wych do ty czą cych pod mio tów go spo dar czych,
kul tu ral nych i usłu go wych;

– 288 jed no stek ak to wych spraw kon tro l no -op er acy jnych;
– 549 se gre ga to rów za wie ra ją cych ko re spon den cję nie ma ją cą war to ści ope ra cyj nej oraz

1003 egz. wy co fa nych za rzą dzeń i in nych prze pi sów.
Wy ko na nie za da nia w ter mi nie (do 15 grud nia 1965 r.) by ło moż li we dzię ki od de le go -

wa niu do po szcze gól nych jed no stek po wia to wych MO in spek to ra Kie row nic twa SB KW
MO mjr. Ma ria na Śmiał ka 114 oraz kie row ni ka Sek cji 2 Wy dzia łu „C” por. Ta de usza Sal skie -
go. Prze pro wa dzi li oni kon tro lę po sia da nych przez te jed nost ki ma te ria łów ar chi wal nych
i po le ci li do ku men ty zbęd ne w pra cy bie żą cej prze słać do ar chi wum.

W okre sie spra woz daw czym ar chi wum prze ję ło z jed no stek ope ra cyj nych 321 j.a. i 104
se gre ga to ry ko re spon den cji i spra woz dań. Zda niem na czel ni ka wy dzia łu wie le wy ko na nych
w 1965 r. prac wy ma ga ło su mien no ści, skru pu lat no ści i wie dzy ogól no ope ra cyj nej. Na do -
bre wy ni ki mia ła rów nież wpływ lep sza niż w po przed nich la tach współ pra ca wy dzia łu
z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi oraz po głę bia nie przez funk cjo na riu szy wie dzy spe cja li stycz -
nej, ope ra cyj nej i po li tycz nej w ra mach or ga ni zo wa nych przez kie row nic two SB szko leń.
Nie ba ga tel ną ro lę od gry wa ło też sa mo kształ ce nie, któ re wspie ra li i nad zo ro wa li: in spek tor
ds. szko le nia oraz apa rat PZPR – dba ją cy o ko mu ni stycz ną in dok try na cję po li tycz ną 115. 

ak ta do znisz cze nia w skła dzie: prze wod ni czą cy – mjr Jó zef No wak (za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II K MO
m. Ło dzi), człon ko wie – kpt. Ka rol Kel ler (in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa Jed no stek ds. Bez pie czeń stwa
K MO m. Ło dzi), por. Ta de usz Sal ski (kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi). Ibi�dem, Roz kaz or ga -
ni za cyj ny nr 1/64/Org. za stęp cy ko men dan ta ds. bez pie czeń stwa K MO m. Ło dzi z 1 IX 1964 r., b.p.

114 Ma rian Śmia łek, s. Ja na, ur. 24 VIII 1918 r.; płk. Od 16 II 1945 r. re fe rent, a na stęp nie star szy re fe rent
MUBP w To ma szo wie Ma zo wiec kim; od 1 I 1946 r. re fe rent, a od 1 X 1947 r. star szy re fe rent Re fe ra tu IV
PUBP w Brze zi nach; od 1 IV 1949 r. re fe rent Pla ców ki Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w To ma szo wie Ma zo -
wiec kim; od 1 V 1951 r. p.o. kie row ni ka, a od 1 X 1951 r. kie row nik Pla ców ki Re fe ra tu Ochro ny PUBP
w Brze zi nach przy PFSzJ w To ma szo wie Ma zo wiec kim; od 1 III 1952 r. kie row nik Pla ców ki Re fe ra tu Ochro -
ny PUBP w Ło dzi przy Za kła dach Che micz nych „Bo ru ta” w Zgie rzu; od 15 VII 1952 r. szef MUBP w Zgie -
rzu; w la tach 1954–1956 słu chacz Dwu let nie go Kur su Prze szko le nia Ofi ce rów BP w Ośrod ku Szko le nia
MBP; od 1 IX 1956 r. kie row nik PUdsBP w Brze zi nach; od 1 I 1957 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny, a od 1 I 1959 r.
kie row nik Gru py V Wy dzia łu III KW MO w Ło dzi; od 1 XII 1961 r. in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB;
od 1 IX 1971 r. I za stęp ca ko men dan ta ds. SB KM MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim; od 1 VI 1975 r. na czel -
nik Wy dzia łu III, a od 1 VIII 1979 r. Wy dzia łu III „A” KW MO w Sie ra dzu; z dniem 30 VI 1981 r. zwol nio -
ny ze służ by. AIPN, Łd, 0127/124, cz. I, Ak ta oso bo we Ma ria na Śmiał ka.

115 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1965 r. z 10 I 1966 r.,
k. 129–131, 137–138. 
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Tab.�3.�Liczba�akt�w ar�chi�wum�z po�dzia�łem�na�ro�dza�je�w j.a.�(tecz�ki,�po�szy�ty,�se�gre�ga�to�ry)116

Źró�dło:�AIPN�Łd,�pf�10/887,�t.�1,�Ta�be�le�sta�ty�stycz�ne�do�ty�czą�ce�pra�cy�Sek�cji�2 Wy�dzia�łu�Ewi�den�cji�Ope�ra�-
cyj�nej�KM�MO�w Ło�dzi,�k.�63–64,�66,�69,�73,�77,�84,�100,�112.
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Rodzaje�akt

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
58
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
59
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
60
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
61
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
62
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
63
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
64
�r
.

S
ta
n
�n
a
1�
I�
19
65
�r
.

S
ta
n
�n
a
1
�I
�1
9
6
6
�r
.

Teczki personalne
wyeliminowanej
agentury

24 929 18 517 18 747 19 304 19 021 19 249 19 445 12 256 8760

Teczki robocze
wyeliminowanej
agentury

11 169 11 343 11 531 11 742 11 685 11 777 11 984 10 709 7311

Sprawy
operacyjne
nowego typu

1630 1842 2019 2173 2209 2411 2630 2903 2815

Sprawy
operacyjne 
starego typu

261 962 963 971 957 977 984 986 464

Sprawy kontrolno-
-śledcze 5528 7638 7680 7960 8037 9700 9794 9872 10 380

Sprawy kontrolne
(operacyjne) – – – – 9 28 40 46 49

Sprawy obiektowe
i zagadnieniowe 181 189 27 29 32 38 38 47 61

Akta osobowe
pracowników BP 5926 5919 5905 5920 5940 – – – –

Akta
dochodzeniowe
pracowników BP

214 214 214 – – – – – –

Sprawozdania 239 239 239 239 239 239 239 239 239

Korespondencja 850 960 973 1114 1412 1447 1205 1283 770

Materiały będące
podstawą
rejestracji 
w KOI i kartotece
zagadnieniowej

89 393 48 193 48 539 49 181 49 326 49 448 49 059 48 586 20 335

Razem 140�320 96�016 96�837 98�363 98�867 95�314 95�418 86�927 51�184

Materiały
poniemieckie 3922 2318 2318 1648 1648 1648 – – –

116 Od stycz nia 1960 r. ak ta do cho dze nio we b. pra cow ni ków BP nie by ły wy ka zy wa ne ja ko od dziel ny
dział, ale wli cza no je do akt kon tro l no -śle dcz ych. AIPN Łd, pf 10/887, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II Biu -
ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW do na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej w Ło dzi z 20 I 1960 r. w spra -
wie ta bel sta ty stycz nych, k. 85.



30 li sto pa da 1965 r. na mo cy Za rzą dze nia nr 098/Org. mi ni stra spraw we wnętrz nych na -
stą pi ła li kwi da cja sa mo dziel ne go do tych czas Cen tral ne go Ar chi wum i wchło nię cie je go
za so bu przez Biu ro „C”. W ko re spon den cji ze wnętrz nej do ty czą cej Biu ra „C” uży wa no
od tąd ofi cjal nie na zwy Cen tral ne Ar chi wum, a dla wy dzia łów „C” ade kwat nie Ar chi wum
KW MO 117. Ist nie ją ce na szcze blu wo je wódz kim wy dzia ły „C” skła da ły się w tym mo -
men cie już z trzech sek cji: 1. – pro wa dzi ła ewi den cję ak tu al nych i wy eli mi no wa nych za -
in te re so wań, do ko ny wa ła spraw dzeń kar to tecz nych oraz spo rzą dza ła ana li zy i opra co wa -
nia, 2. – zaj mo wa ła się opi nio wa niem osób i udzie la niem in for ma cji, 3. – pro wa dzi ła
ar chi wum118.

We dług sta nu na 1 stycz nia 1966 r. liczba akt zgro ma dzo nych w Wy dzia le „C” w po -
szcze gól nych gru pach rze czo wych wy no si ła:

– tecz ki per so nal ne TW – 8760 j.a., 100 mb;
– tecz ki ro bo cze TW – 7311 j.a., 137 mb;
– spra wy ope ra cyj ne no we go ty pu – 2815 j.a., 60 mb;
– spra wy ope ra cyj ne sta re go ty pu – 464 j.a., 29 mb;
– spra wy kon tro l no -śle dcze – 10 380 j.a., 99 mb;
– spra wy kon tro l no -op er acy jne – 49 j.a.;
– spra wy obiek to we i za gad nie nio we – 61 j.a., 8 mb;
– spra woz daw czość – 239 j.a., 9 mb;
– ko re spon den cja – 770 j.a., 16 mb;
– ma te ria ły bę dą ce pod sta wą re je stra cji w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej i kar to te ce za -

gad nie nio wej – 20 335 j.a., 56 mb. 
Łącz nie 51 184 j.a., 514 mb119.
Ogó łem na te re nie wo je wódz twa łódz kie go w 1966 r. znaj do wa ło się 27 skład nic akt:

1 (miej ska) w K MO m. Ło dzi, 5 w ko men dach dziel ni co wych oraz 1 (wo je wódz ka) skład -
ni ca w KW MO, 16 w ko men dach po wia to wych, 4 w ko men dach miej ski ch120. W skład ni -
cy miej skiej zgro ma dzo no 8990 te czek TW, 33 951 jed no stek akt ope ra cyj nych i kon tro l no -
-d och odz eni owych, 1165 j.a. w for mie ksią żek, a w skład ni cach ko mend dziel ni co wych MO
824 mb ma te ria łów. Łącz nie w łódz kich skład ni cach zna la zło się 1187 mb akt. Na to miast

117 E. Za jąc, op.�cit., s. 285–286. Zgod nie z Za rzą dze niem nr 035/81 MSW z 12 VIII 1981 r. Biu ro „C” od -
po wie dzial ne by ło za: 1. Opra co wy wa nie, wdra ża nie i eks plo ata cję sys te mów in for ma cyj nych w MSW, obej -
mu ją cych oso bo we źró dła in for ma cji, spra wy ope ra cyj ne, oso by roz pra co wy wa ne oraz zda rze nia i in ne za in -
te re so wa nia w za kre sie gro ma dze nia, wdra ża nia i dys try bu cji in for ma cji z jed no stek ope ra cyj nych re sor tu
oraz WSW i Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go, spo rzą dza nia dla kie row nic twa i jed no stek ope ra cyj nych re so rtu
opra co wań i ana liz speł nia ją cych ro lę in for ma cyj ną; 2. Gro ma dze nie, opra co wy wa nie, prze cho wy wa nie i udo -
stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych MSW; 3. Wdra ża nie i roz wój in for ma ty ki oraz tech ni ki mi kro fil mo wej
w MSW. AIPN Łd, 0051/189, Za rzą dze nie nr 035/81 MSW z 12 VIII 1981 r. w spra wie za kre su dzia ła nia i or -
ga ni za cji Biu ra „C” MSW, b.p.

118 E. Za jąc, op.�cit., s. 286–287.
119 AIPN Łd, pf 10/887, t. 1, Spra woz da nie do ty czą ce sta nu ar chi wum i skład nic akt na dzień 1 I 1966 r., k. 61.
120 AIPN Łd, 092/8, Spra woz da nie ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Ło dzi do dy rek to ra Biu ra „C”

MSW z 12 IV 1966 r. w spra wie upo rząd ko wa nia i bra ko wa nia za so bu ar chi wal ne go w KW i KP MO, k. 4.
W spra woz da niu zwra ca no uwa gę na brak prze pi su praw ne go sank cjo nu ją ce go ist nie nie pod ręcz nych skład -
nic akt w jed nost kach te re no wych MO, co po cią ga ło za so bą brak moż li wo ści sfi nan so wa nia ada pta cji po -
miesz czeń. Na kie ro wa ne w tej spra wie pi sma do b. Wy dzia łu III Cen tral ne go Ar chi wum MSW KW MO
w Ło dzi nie otrzy ma ło kon struk tyw nej od po wie dzi i w związ ku z po wyż szym jed nost ki te re no we do ko na ły
ada pta cji po miesz czeń „spo so bem go spo dar czym”. Ogó łem w wo je wódz kiej skład ni cy akt za re je stro wa no
53 798 spraw ope ra cyj nych, co sta no wi ło 156,60 mb, na to miast w ko men dach po wia to wych i miej skich MO
po zo sta ło do za re je stro wa nia ok. 96 502 spra wy ope ra cyj ne, czyli 385,40 mb. Ibi�dem, k. 4–5.
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w skład ni cy KW MO prze cho wy wa no 534 mb, a w ko men dach po wia to wych 1379 mb do -
ku men ta cji. Łącz nie 1913 mb akt. 

Ra zem w Wy dzia le „C” i wszyst kich skład ni cach akt zgro ma dzo no za tem 3614 mb do -
ku men ta cji. 

Po miesz cze nia ar chi wal ne w K MO m. Ło dzi znaj do wa ły się na par te rze i skła da ły się
z trzech po koi o łącz nej po wierzch ni 85 m2, ogrze wa nych pie cem elek trycz nym. Ak ta rze -
ko mo by ły upo rząd ko wa ne. Go rzej przed sta wia ła się sy tu acja w trzech ko men dach dziel ni -
co wych. W KD Łódź -B ał uty skład ni ca akt zo sta ła zlo ka li zo wa na w piw ni cy, a w KD Łódź -
-P ol esie ar chi wum mie ści ło się na wil got nym i za grzy bio nym stry chu, za le wa nym w cza sie
desz czu. Drzwi wej ścio we do po miesz cze nia, w któ rym prze cho wy wa no ak ta, by ły za my -
ka ne na zwy kłą kłód kę. Po miesz cze nie ar chi wal ne w KD Łódź -Śró dmi eście stwo rzo no
w su te re nie, do któ rej moż na by ło się do stać przez ko tłow nię. Pa no wał tam bród, a nie kon -
ser wo wa ne ak ta zbu twia ły. Za stan ar chi wum od po wia da ły ma szy nist ki, względ nie se kre -
tar ki ko men dan tów. Skład ni cę akt w KW MO w Ło dzi zlokalizowano na I pię trze wy dzie -
lo ne go i prze zna czo ne go do te go ce lu bu dyn ku. Znaj du ją ce się tam po miesz cze nia by ły
wła ści wie za bez pie czo ne, a zgro ma dzo ne w nich ak ta zo sta ły uło żo ne „we dług za bar wień”,
tzn. wy dzie lo no np. ak ta per so nal ne b. TW, ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych i ma te ria ły ad -
mi ni stra cyj ne. Spo śród ko mend miej skich i po wia to wych MO z te re nu wo je wódz twa łódz -
kie go do bre wa run ki po sia da ły skład ni ce akt w Pa bia ni cach, Ło wi czu, Kut nie 121.

Z uwa gi na po trze bę pod po rząd ko wa nia spraw zwią za nych z gro ma dze niem i prze cho -
wy wa niem akt w te re nie służ bie ar chi wal nej re sor tu spraw we wnętrz nych mi ni ster za rzą dził
w 1965 r. prze ję cie przez wy dzia ły „C” z wy dzia łów ogól nych ko mend wo je wódz kich
MO upo rząd ko wa nych skład nic akt tych że ko mend oraz skład nic pod le głych im jed no stek
po wia to wych. W tym ce lu dy rek tor Biu ra „C” za le cił osta tecz ne za koń cze nie roz po czę te go
– zgod nie z Za rzą dze niem nr 065/60 ko men dan ta głów ne go MO z 15 li sto pa da 1960 r. –
bra ko wa nia i nisz cze nia zbęd nej do ku men ta cji, upo rząd ko wa nie i ze wi den cjo no wa nie na
kar tach Ew-59 akt ope ra cyj no -śle dczych, spo rzą dze nie spi sów akt do ku men ta cji nie ope ra -
cyj nej oraz do pro wa dze nie po miesz czeń ar chi wal nych do sta nu gwa ran tu ją ce go bez pie -
czeń stwo prze cho wy wa nych w nich zbio ró w122.

Dzia ła jąc na pod sta wie tych wy tycz nych, ko men dant wo je wódz ki MO po le cił upo rząd -
ko wa nie do dnia 15 lu te go 1966 r. za so bów ar chi wal nych ko mend po wia to wych i miej skich
po przez wy ko na nie m.in. na stę pu ją cych czyn no ści: po dział akt na la ta, za gad nie nia i ka te -
go rie, umiesz cze nie do ku men tów w opi sa nych tecz kach za wie ra ją cych spi sy za war to ści,
wy bra ko wa nie i znisz cze nie zbęd nej do ku men ta cji, kon ser wa cja akt, prze ję cie z po ste run -
ków MO do ku men ta cji do 1964 r. włącz nie, spo rzą dze nie dla ca łe go za so bu spi su akt. Jed -
nost ki te re no we zo sta ły zo bli go wa ne do na de sła nia do dnia 10 li sto pa da 1965 r. szcze gó ło -
wych pla nów upo rząd ko wa nia za so bów ar chi wal nych, a do 20 lu te go następnego roku
mel dun ków o upo rząd ko wa niu pod ręcz nych skład nic ak t123. 

121 AIPN Łd, pf 10/887, t. 1, Spra woz da nie do ty czą ce sta nu ar chi wum i skład nic akt na dzień 1 I 1966 r.,
k. 61v–62. W ko men dach dziel ni co wych zgro ma dzo no: Ba łu ty – 7500 te czek TW, 35 000 spraw ope ra cyj nych
i do cho dze nio wych; Gór na – 4000 te czek TW, 30 000 spraw ope ra cyj nych i do cho dze nio wych; Po le sie – 7000
te czek TW, 33 000 spraw ope ra cyj nych i do cho dze nio wych; Śród mie ście – 4200 te czek TW, 32 000 spraw
ope ra cyj nych i do cho dze nio wych; Wi dzew – 1500 te czek TW, 4000 spraw ope ra cyj nych i do cho dze nio wych.
Ibi�dem, k. 61v.

122 AIPN Łd, 091/114, Pi smo okól ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW do ko men dan tów wo je wódz kich MO
w Ło dzi z 15 X 1965 r. w spra wie zmian w re sor to wej służ bie ar chi wal nej, k. 2–3.

123 Ibi�dem, Pi smo okól ne na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go KW MO w Ło dzi do ko men dan tów po wia to -
wych i miej skich z 2 XI 1965 r. w spra wie upo rząd ko wa nia pod ręcz nych skład nic akt, k. 4.
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Z za cho wa nej ko re spon den cji wy ni ka, że 20 ko mend miej skich i po wia to wych MO pod -
le głych KW w Ło dzi na de sła ło w li sto pa dzie 1965 r. pla ny upo rząd ko wa nia swo ich skład nic.
Go rzej na to miast przed sta wia ła się sy tu acja z mel dun ka mi o ich in wen ta ry za cji. Pis mem
z 18 lu te go 1966 r. na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go KW in for mo wał i pro sił ko men dan tów
po wia to wych i miej skich MO o za in te re so wa nie się sta nem upo rząd ko wa nia za so bów ar -
chi wal nych i udzie le nie w tym za kre sie po mo cy kie row ni kom sek cji i re fe ra tów ogól nych.
Ko niecz ność wspar cia tych ko mó rek wy ni ka ła z ob ser wa cji, ja kie po czy nio no w trak cie
prze pro wa dzo nych w 1966 r. przez pra cow ni ków Wo je wódz kiej Skład ni cy Akt wi zy ta cji
w pod ręcz nych skład ni cach jed no stek te re no wy ch124. W mar cu oka za ło się, że mimo za le -
ceń ko men dan ta wo je wódz kie go MO mel dun ków o upo rząd ko wa niu skład nic nie prze sła li
ko men dan ci po wia to wi w Brze zi nach, Ło wi czu, Pod dę bi cach, Sie ra dzu, Skier nie wi cach
oraz miej scy w To ma szo wie Ma zo wiec kim i Zgie rzu 125. Stan upo rząd ko wa nia pod ręcz nych
skład nic akt we dług wstęp ne go pod su mo wa nia Wy dzia łu Ogól ne go KW MO przed sta wia
ta be la nr 4126.

Tab.�4.�Stan�upo�rząd�ko�wa�nia�pod�ręcz�nych�skład�nic�akt�we�dług�wstęp�ne�go�pod�su�mo�-

wa�nia�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�KW�MO

124 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go KW MO w Ło dzi do ko men dan tów po wia to wych i miej -
skich MO z 18 II 1966 r. w spra wie po rząd ko wa nia pod ręcz nych skład nic akt, k. 7.

125 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go KW MO w Ło dzi do ko men dan tów po wia to wych i miej -
skich MO z 12 III 1966 r. w spra wie bra ku mel dun ków o upo rząd ko wa niu pod ręcz nych skład nic akt, k. 8.

126 Ibi�dem, Plan ro ze zna nia pod ręcz nych skład nic akt ko mend po wia to wych i miej skich MO, w któ rych
zło żo no ak ta oraz stan ich upo rząd ko wa nia za okres 1965–1 III 1966, k. 71.
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Siedziba�komendy Stan�na�dzień
Uporządkowanie�zasobu

składnicy�(w�proc.)

Bełchatów 19 II 1966 r. 90

Brzeziny 15 III 1966 r. 50

Kutno 20 II 1966 r. 90

Łask 19 II 1966 r. 70

Łęczyca 19 II 1966 r. 50

Łowicz 19 III 1966 r. 80

Łódź 19 II 1966 r. 70

Pajęczno 18 II 1966 r. 100

Piotrków Trybunalski 15 II 1966 r. 70

Poddębice 19 II 1966 r. 80

Radomsko 23 II 1966 r. 80

Rawa Mazowiecka 25 II 1966 r. 100



We dług da nych prze ka za nych w 1966 r. dy rek to ro wi Biu ra „C” w ter mi nie wy ni ka ją cym
z Za rzą dze nia nr 065/60 ko men dan ta głów ne go MO upo rząd ko wa no skład ni ce K MO
m. Ło dzi oraz pię ciu ko mend dziel ni co wych, do ko nu jąc bra ko wa nia i znisz cze nia zbęd nej
do ku men ta cji z lat 1945–1962. Od te go mo men tu bra ko wa nia do ku men ta cji, któ rej okres
prze cho wy wa nia już mi nął, do ko ny wa no na bie żą co. Na kar tach Ew-59 zo sta ły cał ko wi cie
ze wi den cjo no wa ne oso by po ja wia ją ce się w ak tach ope ra cyj nych oraz kon tro l no -śle dczych
ze wszyst kich wy dzia łów ko men dy. Po dob ne dzia ła nia za sto so wa no w od nie sie niu do czę -
ści akt ope ra cyj nych oraz kon tro l no -śle dczych z lat 1945–1954 prze ję tych z ko mend dziel -
ni co wych. W ich wy ni ku w kar to te ce zna la zło się ogó łem 53 tys. kart. Dal sze go przej mo -
wa nia te go ro dza ju akt za nie cha no ze wzglę du na trud ne wa run ki lo ka lo we skład ni cy K MO
m. Ło dzi. Ko men dy dziel ni co we nie po sia da ły na to miast żad nych kar to tek do akt ope ra cyj -
nych oraz kon tro l no -śle dczych. Stan za so bów skład nic K MO m. Ło dzi i ko mend dziel ni -
co wych w kwiet niu 1966 r. pre zen tu je ta be la nr 5.

Tab.�5.�Stan�za�so�bów�skład�nic�K�MO�m.�Ło�dzi�i ko�mend�dziel�ni�co�wych�w kwiet�niu�1966�r.
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Siedziba�komendy Stan�na�dzień
Uporządkowanie�zasobu

składnicy�(w�proc.)

Sieradz 22 III 1966 r. 100

Skierniewice 16 III 1966 r. 100

Wieluń 24 II 1966 r. 100

Wieruszów 17 II 1966 r. 100

Pabianice 19 II 1966 r. 80

Tomaszów Mazowiecki 16 III 1966 r. 50

Zgierz 4 IV 1966 r. 100

Zduńska Wola 18 II 1966 r. 60

Nazwa�komendy
Stan�zasobu

w�mb

Liczba�spraw�operacyjno-

-dochodzeniowych�w�j.a.�i�mb�

w�j.a. w�mb

K MO m. Łodzi 363 34 044 125

KD MO Łódź-Bałuty 220 40 920 61

KD MO Łódź-Górna 185 27 840 42

KD MO Łódź-Polesie 231 26 240 48

KD MO Łódź-Śródmieście 145 30 635 41

KD MO Łódź-Widzew 35 7968 13

Komenda Ruchu Drogowego 40 7800 8



Sto sun ko wo du ży za sób ar chi wal ny w ko men dach dziel ni co wych: Ba łu ty, Gór na i Po le -
sie tłu ma czo no po trze bą po zo sta wie nia w tych jed nost kach ca ło ści do ku men ta cji z pierw -
szych ko mi sa ria tów (po jed nym w dziel ni cy) dla ce lów hi sto rycz nych, oczy wi ście po od po -
wied nim ich opra co wa niu w przy szło ści w łódz kim Wy dzia le „C”. Skład ni ce akt K MO
m. Ło dzi i ko mend dziel ni co wych po sia da ły spi sy zdaw czo -o dbio rcze prze ka za nia akt kon -
tro l no -d och odz eni owych i do ku men ta cji nie ope ra cyj nej z lat 1945–1963127.

Z uwa gi na spe cy fi kę łódz kie go apa ra tu bez pie czeń stwa po le ga ją cą na ist nie niu dwóch
ko mend szcze bla wo je wódz kie go w 1966 r. do ko na no pew nych zmian or ga ni za cyj nych
w kwe stii ewi den cji czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych. Wy ko ny wa nie wszyst kich
czyn no ści zwią za nych z ewi den cją i sta ty sty ką (tj. re je stra cji TW, spraw ope ra cyj nych,
śledczych, wro gich ak tów) dotyczącą księ ży dzia ła ją cych na te re nie wła ści wo ści K MO
m. Łodzi po wie rzo no jed ne mu pra cow ni ko wi, a ana lo gicz ne za da nia w od nie sie niu do
KW MO dru gie mu pra cow ni ko wi. Za bieg ten umoż li wił lep szą kon fron ta cję da nych w tym
za kre sie oraz współ pra cę z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi, a efek ty tej zmia ny oka za ły się po -
zy tyw ne już po kil ku mie sią cach. 

Zgod nie z wy tycz ny mi za war ty mi w pi śmie dy rek to ra Biu ra „C” z 16 mar ca 1966 r. do -
ty czą cym bra ko wa nia te czek ro bo czych wy eli mi no wa nej do 1960 r. agen tu ry znisz czo no
czę ścio wo 31 te czek ro bo czych i 24 per so nal ne, a cał ko wi cie 259 te czek ro bo czych. Na ko -
niec 1966 r. do ana li zy pod ką tem eli mi na cji po zo sta ło po nad 6000 te czek b. TW. Na po le -
ce nie kie row nic twa SB KW MO pra cow ni cy Sek cji 2 prze pro wa dzi li w ko men dach miej -
skich w To ma szo wie Ma zo wiec kim i Zgie rzu we ry fi ka cję wy eli mi no wa nych w ubie głych
la tach TW or ga nów bez pie czeń stwa. Wy ni ki te go spraw dze nia oka za ły się na ty le po ży tecz -
ne, że po sta no wio no je wy ko rzy stać w przy szło ści przy kwa li fi ko wa niu akt do znisz cze nia.

W 1966 r. zo sta ły zmi kro fil mo wa ne ma te ria ły czyn nych za in te re so wań, czy li ak ta pro -
wa dzo nych wów czas TW i spraw ope ra cyj nych SB KW MO w Ło dzi oraz pod le głych jej
jed no stek te re no wych. Naj pierw z za so bu wy dzie lo no ma te ria ły hi sto rycz ne i ad mi ni stra -
cyj ne apa ra tu bez pie czeń stwa, na stęp nie stwo rzo no z nich dział X, opra co wu jąc do nich 500
kart te ma tycz ny ch128. Na stą pi ło to praw do po dob nie przed sfor mu ło wa niem przez Biu ro
„C” MSW za le ceń w spra wie ze wi den cjo no wa nia do ku men tów o zna cze niu hi sto rycz nym
i pra sy kon spi ra cyj nej z okre su oku pa cji oraz wy da wa nej przez or ga ni za cje nie pod le gło -
ścio we po II woj nie świa to wej. Zgod nie z ni mi po wyż sze ma te ria ły po win ny być po dzie lo -
ne na trzy gru py: I – apa rat pań stwo wy oraz or ga ni za cje po li tycz ne i spo łecz ne z lat
1918–1939; II – or ga ni za cje kon spi ra cyj ne i oku pa cyj ny apa rat ad mi ni stra cyj ny z lat
1939–1945; III – an ty ko mu ni stycz ne or ga ni za cje nie pod le gło ścio we, kler, za ko ny i or ga ni -
za cje ko ściel ne wszyst kich wy znań, le gal ne or ga ni za cje i stron nic twa po li tycz ne po

127 AIPN Łd, 092/27, Pi smo ko men dan ta MO m. Ło dzi płk. Hen ry ka Pio trow skie go do dy rek to ra Biu ra
„C” MSW płk. Ja na Za baw skie go z 7 IV 1966 r. w spra wie skład nic akt K MO m. Ło dzi i ko mend dziel ni co -
wych, k. 104–105.

128 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1966 r. z 10 I 1967 r.,
k. 143–144, 146–147. W skład dzia łu X we szły: spra woz da nia za la ta 1945–1962 kie row nic twa urzę dów
i komend oraz wy dzia łów ope ra cyj nych; ana li zy ope ra cyj ne z prze pro wa dzo nych ak cji po li tycz nych
(np. wybo rów, wy mia ny wa lu ty itp.); ana li zy ope ra cyj ne z ak cji li kwi da cji pod ziem nych or ga ni za cji nie pod le -
gło ścio wych; ulot ki, ode zwy, ano ni my, roz ka zy i sche ma ty or ga ni za cyj ne pod ziem nych or ga ni za cji nie pod le -
gło ścio wych; dzien ne mel dun ki sy tu acyj ne prze sy ła ne do Ga bi ne tu Mi ni stra, De par ta men tu III oraz z jed no stek
po wia to wych do kie row nictw wo je wódz kich urzę dów; ra por ty z ak cji ujaw nia nia się nie pod le gło ścio we go pod -
zie mia, m.in. li kwi da cji In spek to ra tu Łódz kie go AK w 1945 r. i amne stii w 1947 r.; ra por ty dzien ne łódz kie go
ge sta po z lat 1942–1945 do ty czą ce li kwi da cji pol skie go pod zie mia. AIPN Łd, pf 10/887, t. 1, Spra woz da nie
z pra cy Sek cji 2 Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1966 r. z 5 I 1967 r., k. 52.
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1945 r.129 Po wyż szy po dział nie przy jął się jed nak w ar chi wum łódz kiej „bez pie ki” i do
koń ca jej ist nie nia ma te ria ły hi sto rycz ne nie prze ka za ne wcze śniej do Ar chi wum MBP bądź
KdsBP zar chi wi zo wa ły się w ra mach dzia łu X. W 1966 r. pod da no rów nież ko mi syj nej oce -
nie ja kość wy ko ny wa nia za dań w Wy dzia le „C”, w tym pro wa dze nie w nim do ku men ta cji.
W jej wy ni ku ujaw nio no wie le nie do cią gnięć, ta kich jak np. nie pra wi dło we za pi sy od no szą -
ce się do te czek pra cy b. TW w książ ce ewi den cyj nej czy nie wy ko rzy sta nie uzy ska nych
w bie żą cej pra cy in for ma cji do zak tu ali zo wa nia da nych w kar to te ka ch130. 

W 1967 r. oprócz wy ko ny wa nia ru ty no wych za dań ar chi wum prze ję ło w de po zyt z są -
dów ak ta 643 spraw, co i tak nie obej mo wa ło wszyst kich za pla no wa nych do zgro ma dze nia
przez SB ma te ria łów w łącz nej licz bie 977 spra w131. Za rzą dze niem nr 012/67 ko men dan ta
wo je wódz kie go MO w Ło dzi z 29 kwiet nia 1967 r. zo sta ła po wo ła na ko mi sja zdaw czo -
-odbio rcza, któ ra do ko na ła 9 i 11 ma ja 1967 r. spi sa nia do ku men tów i spraw pro wa dzo nych
przez in spek to ra Sek cji Sta ty sty ki Wy dzia łu Ogól ne go KW MO por. Wa cła wa Krę ta, w tym
kar to te ki czyn nych TW, LK i KTW, w ce lu ich prze ka za nia do Wy dzia łu „C”132. 14 sierp -
nia tr., zgod nie z pi smem dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 24 mar ca 1967 r., na czel nik Wy dzia -
łu Ogól ne go KW MO prze ka zał z ko lei do pio nu ar chi wal ne go KM MO tecz ki wy eli mi no -
wa nych TW i lo ka li kon spi ra cyj ny ch133.

W okre sie spra woz daw czym do szło rów nież do prze ję cia du żej par tii ma te ria łów ze
skład nic akt KM i KW MO w Ło dzi. Na stą pi ło to, zgod nie z Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym
nr 042/Org. MSW z 14 kwiet nia 1967 r. o włą cze niu skład nic akt wy dzia łów ogól nych do
wy dzia łów „C”, na pod sta wie pi sma dy rek to ra Biu ra „C” z 5 ma ja 1967 r. oraz po wy ko na -
niu prac zwią za nych z re ali za cją Za rzą dze nia nr 021/66 ko men dan ta głów ne go MO z 3 paź -
dzier ni ka 1966 r. w spra wie bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych MO. 30 li -
sto pa da 1967 r. na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go KM MO Ry szard Wło dar ski prze ka zał
na czel ni ko wi Wy dzia łu „C” Ta de uszo wi Sal skie mu znaj du ją ce się w skład ni cy akt ma te ria -
ły ope ra cyj ne, kon tro l no -śle dcze, ad mi ni stra cyj ne, pro to ko ły bra ko wa nia akt wy two rzo -

129 Do ku men ty za li czo ne do jed nej z tych trzech grup mia ły być wy łą czo ne (o ile te go nie uczy nio no
wcześ niej) z akt śled czych i obiek to wych. W miej scach, z któ rych wy łą czo no do ku men ty, mia ły po ja wić się
no tat ki służ bo we in for mu ją ce o tym fak cie. Prze wi dzia no rów nież stwo rze nie dla ma te ria łów hi sto rycz nych
in wen ta rza kart ko we go po dzie lo ne go na okre sy hi sto rycz ne (jak w po dzia le na gru py), a w ra mach okre sów
na za gad nie nia (np. AK, NSZ). AIPN Łd, pf 10/617, t. 5/1, Pi smo okól ne na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW do na czel ni ków wy dzia łów „C” ko mend wo je wódz kich MO z 6 X 1966 r., b.p.

130 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1966 r. z 10 I 1967 r., k. 148.
131 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1967 r. z 10 I 1968 r., k. 153.
132 Ko mi sja zdaw czo -o dbio rcza w skła dzie: prze wod ni czą cy mjr To masz Świ ta – in spek tor ko men dan ta

wo je wódz kie go MO, człon ko wie: kpt. Zyg munt Bart nic ki – kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu „C”, star szy sierż.
Piotr Proch now ski – kie row nik Sek cji Ogól nej. AIPN Łd, 091/2, Pro to kół zdaw czo -o dbio rczy prze ka za nia
spraw ewi den cji ope ra cyj nej z Wy dzia łu Ogól ne go KW MO w Ło dzi do Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi
z 11 V 1967 r., b.p. To masz Świ ta, s. Ja na, ur. 3 XII 1914 r.; mjr. Od 15 VIII 1944 r. funk cjo na riusz Po ste run -
ku MO w Krze szo wie; od lip ca 1945 r. in struk tor KP MO w Bił go ra ju; 25 V 1949–3 VII 1950 r. słu chacz
V Kur su Szko ły Ofi cer skiej CW MO w Słup sku; od 15 IX 1950 r. wy kła dow ca Cen tral ne go Kur su Prze szko -
le nia MO w Ło dzi; od 1 XI 1951 r. star szy re fe rent Sek cji Ewi den cji Woj sko wej Wy dzia łu Ewi den cji Lud no -
ści i Do wo dów Oso bi stych; od 1 IV 1952 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu IV; od 1 VII 1954 r. kie row nik Sek -
cji Kul tu ral no -Oświ at owej Wy dzia łu Szko le nia; od 1 VII 1957 r. se kre tarz KZ PZPR przy KW MO w Ło dzi;
od 1 VII 1966 r. in spek tor, a od 1 I 1975 r. star szy in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa Służ by Mi li cji
KW MO w Ło dzi; od 1 VI 1975 r. in spek tor Wy dzia łu Pre wen cji; od 1 XI 1982 r. star szy in spek tor Ze spo łu
ds. MO Wy dzia łu In spek cji KW MO w Piotr ko wie Try bu nal skim; z dniem 30 XI 1982 r. zwol nio ny ze służ -
by. AIPN Łd, 0230/470, Ak ta oso bo we To ma sza Świ ty.

133 AIPN Łd, 091/2, Pro to kół zdaw czo -o dbio rczy akt wy eli mi no wa nych TW i LK KW MO w Ło dzi
z 14 VIII 1967 r., b.p.
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nych przez ko mór ki or ga ni za cyj ne KM MO w Ło dzi 134. Dru ga fa za te go pro ce su wią za ła
się z prze ję ciem 20 grud nia zgro ma dzo nych w wo je wódz kiej skład ni cy ma te ria łów ope ra -
cyj nych, kon tro l no -śle dczych, ad mi ni stra cyj nych, pro to ko łów bra ko wa nia akt – wy two rzo -
nych przez ko mór ki or ga ni za cyj ne KW MO w Ło dzi i pod le głe jej jed nost ki szcze bla po -
wia to we go i miej skie go 135.

Na pod sta wie wspo mnia ne go za rzą dze nia or ga ni za cyj ne go mi ni stra spraw we wnętrz -
nych oraz Roz ka zu or ga ni za cyj ne go nr 012/Łm/67 ko men dan ta miej skie go MO w Ło dzi
z 25 kwiet nia 1967 r. na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go KM MO prze ka zał Wy dzia ło wi „C”
tak że do ku men ta cję, re jestr i sko ro widz ru cho my (kar to te kę), ze sta wie nia sta ty stycz ne do -
ty czą ce ak tu al nej sie ci TW, tecz ki per so nal ne i ro bo cze wraz z kar ta mi ewi den cyj ny mi, wy -
kaz znisz czo nych te czek TW oraz kar ty ewi den cyj ne do nich, cha rak te ry sty ki i ma te ria ły
spra woz daw cze od no szą ce się do TW, wy kaz ak tu al nych spraw ope ra cyj nych i akt
„dossier”, ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne zwią za ne z pra cą TW i spra wa mi ope ra cyj ny mi 136. 

We dług spra woz da nia Wy dzia łu „C” za 1967 r. w opar ciu o Za rzą dze nie nr 021/66 KG
MO z 3 paź dzier ni ka 1966 r. wy bra ko wa no łącz nie z pio nów mi li cyj nych ko mend wo je -
wódz kiej i miej skiej: 4774 te czek per so nal nych i 3978 te czek ro bo czych b. TW, 48 727
spraw kon tro l no -d och odz eni owych, 4964 jed nost ki akt ad mi ni stra cyj ny ch137. Po wy bra ko -
wa niu do ku men ta cji, któ rej okres prze cho wy wa nia mi nął, w ko men dach po wia to wych
i dziel ni co wych po zo sta ło 26 377 spraw ope ra cyj nych, 125 199 spraw do cho dze nio wych
i 169 849 spraw ad mi ni stra cyj ny ch138.

Łącz nie z za so bów ar chi wal nych KM i KW MO prze ka za no do Wy dzia łu „C” po nad
1400 kart ewi den cyj nych oraz 1230 te czek per so nal nych b. TW, 894 j.a. spraw ope ra cyj -
nych, 868 j.a. spraw kon tro l no -d och odz eni owych, 23 103 j.a. spraw ad mi ni stra cyj ny ch139.
Z Sa mo dziel nej Sek cji Kadr i Szko le nia prze ję to z ko lei 6060 akt oso bo wych, a z Wy dzia -
łu Pasz por tów i Do wo dów Oso bi stych 8271 j.a. Wszyst kie ak ta z KM MO oraz ma te ria ły

134 AIPN Łd, 091/3, Pro to kół zdaw czo -o dbio rczy skład ni cy akt Wy dzia łu Ogól ne go KM MO w Ło dzi
z 30 XI 1967 r., k. 1–24. Przed prze ka za niem akt do Wy dzia łu „C” – na pod sta wie Za rzą dze nia nr 021/66
KG MO z 3 X 1966 r. – zdo ła no znisz czyć w KM i pię ciu pod le głych ko men dach dziel ni co wych (we dług sta -
nu na dzień 1 IX 1967 r.) 1571 te czek per so nal nych i 1318 te czek pra cy TW, po zo sta wia jąc od po wied nio 524
i 489 te czek per so nal nych i pra cy, 19 840 jed no stek akt ope ra cyj nych (po zo sta ło 636), 121 836 j.a. po stę po -
wań przy go to waw czych (po zo sta ło 5829) i 88,75 mb in nych ma te ria łów (po zo sta ło 2,1 mb). Łącz nie znisz -
czo no 414 mb akt, po zo sta wia jąc 35,75 mb. Ibi�dem, Spra woz da nie zbior cze z re ali za cji Za rzą dze nia nr 021/66
KG MO z 3 X 1966 r. w spra wie bra ko wa nia i nisz cze nia akt MO z 30 XI 1967 r., k. 27.

135 AIPN Łd, 091/2, Pro to kół zdaw czo -o dbio rczy skład ni cy akt Wy dzia łu Ogól ne go KM MO w Ło dzi z 20
XII 1967 r., k. 1–42. W ce lu prze ka za nia akt ko men dant wo je wódz ki MO Za rzą dze niem nr 042/67 z 15 XII
1967 r. po wo łał ko mi sję zdaw czo -o dbio rczą w skła dzie: prze wod ni czą cy mjr To masz Świ ta – in spek tor ko -
men dan ta wo je wódz kie go MO, człon ko wie: kpt. Sta ni sław Strą czyń ski – kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu „C”,
star szy sierż. Piotr Proch now ski – kie row nik Sek cji Ogól nej. Ibi�dem, k. 45. Sta ni sław Strą czyń ski, s. Wła dy -
sła wa, ur. 21 III 1925 r.; kpt. Od 20 IV 1948 r. war tow nik; od 1 IX 1949 r. kan ce li sta Wy dzia łu Ogól ne go; od
1 VII 1950 r. młod szy re fe rent Sek cji 5, a na stęp nie Sek cji 1 Wy dzia łu II; od 1 XII 1953 r. re fe rent Sek cji
1 Wy dzia łu II WUBP w Ło dzi; od 1 IV 1955 r. re fe rent, a na stęp nie ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 1 Wy -
dzia łu X/Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej (Wy dzia łu „C”) WUdsBP/KM MO w Ło dzi; od 1 IV 1967 r. kie -
row nik Sek cji 3 Wy dzia łu „C” KM MO w Ło dzi; z dniem 31 I 1980 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0100/9,
Ak ta oso bo we Sta ni sła wa Strą czyń skie go.

136 AIPN Łd, 091/4, Pro to kół zdaw czo -o dbio rczy do ku men ta cji prze ka za nej przez ogni wa ewi den cji ope -
ra cyj nej Wy dzia łu Ogól ne go KM MO do Wy dzia łu „C” z 29 IV 1967 r., b.p.

137 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1967 r. z 10 I 1968 r., k. 158.
138 Ibi�dem, k. 153.
139 Wśród prze ka za nych po mo cy ewi den cyj nych zna la zły się kar ty: 1455 czyn nych TW, 204 spraw ope ra -

cyj nych, 223 spraw po szu ki waw czych, 556 spraw „do ssier”. Ibi�dem.
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ope ra cyj ne i TW z KW MO zdo ła no zgro ma dzić w ar chi wum wy dzia łu. Z uwa gi na brak
po wierzch ni ma ga zy no wej w po miesz cze niach KW MO po zo sta wio no je dy nie ak ta ad mi -
ni stra cyj ne z tej jed nost ki 140.

Kon tro la skład nic w ko men dach dziel ni co wych i po wia to wych po raz ko lej ny wy ka za ła,
że po miesz cze nia, w któ rych je umiesz czo no, nie od po wia da ją wy mo gom in struk cji okre -
śla ją cej tryb po stę po wa nia z do ku men ta cją ope ra cyj ną, wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr
00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 lip ca 1957 r. Więk szość skład nic znaj do wa ła się
w piw ni cach, su te re nach i na stry chach. Nie by ło w nich okien, do mi no wa ły na to miast wil -
goć, brud i za duch. W żad nej z kon tro lo wa nych jed no stek nie za trud nia no pra cow ni ka od -
po wie dzial ne go za po rząd ko wa nie i za bez pie cza nie tech nicz ne prze cho wy wa nej do ku men -
ta cji. Za zwy czaj za po miesz cze nia ar chi wal ne od po wia da ły se kre tar ki lub pra cow nik
go spo dar czy, któ rzy do cie ra li do skład nic w mo men cie przyj mo wa nia lub wy po ży cza nia akt
i trak to wa li tę pra cę ja ko do dat ko wą. Z uwa gi na po wyż sze trud no ści na czel nik Wy dzia łu
„C” kpt. Ta de usz Sal ski pro po no wał prze pro wa dzić szcze gó ło wą kon tro lę tych po miesz -
czeń w ce lu wy od ręb nie nia i prze ka za nia do ar chi wum w KM MO naj cen niej szych pod
wzglę dem ope ra cyj nym i hi sto rycz nym akt oraz do pro wa dze nia po przez in ter wen cję w Biu -
rze „C” do po wo ła nia pra cow ni ków od po wie dzial nych za skład ni ce akt w jed nost kach te re -
no wych. Istot nym pro ble mem by ła roz bu do wa kar to te ki za gad nie nio wej o in for ma cje
z miejsc za miesz ka nia i pra cy agen tu ry oraz in nych źró deł in for ma cji i funk cjo na riu szy
MO. W okre sie spra woz daw czym na po le ce nie kie row nic twa KM MO pra cow ni cy wy dzia -
łu wpro wa dzi li do kar to te ki czyn nych za in te re so wań ad re sy nie re je stro wa nych kon tak tów
oby wa tel skich i b. TW (łącz nie do ty czą ce 2080 osób) oraz zwol nio nych, ale nie dys cy pli -
nar nie b. pra cow ni ków SB (252). Z uwa gi na po trze by ope ra cyj ne, a w szcze gól no ści moż -
li wość do tar cia do fi gu ran tów roz pra co wań, kan dy da tów na TW, osób przy jeż dża ją cych do
kra ju, w dal szej per spek ty wie pla no wa no włącze nie do kar to te ki da nych zwol nio nych pra -
cow ni ków MO (po prze ję ciu ich akt oso bo wych z Biu ra „C”) oraz pra cow ni ków ak tu al nie
za trud nio nych, ich bli skich kon tak tów, a tak że człon ków OR MO 141.

W 1967 r. zo sta ły również prze pro wa dzo ne ana li zy zło żo nych w ar chi wum te czek wy -
eli mi no wa nych TW SB KW MO (za I i II kwar tał) i SB KM MO w Ło dzi (za I kwar tał) oraz
za nie cha nych spraw ope ra cyj nych SB KW MO w Ło dzi (za II kwar tał). Do ko nu ją cy ana liz
kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu „C” kpt. Zdzi sław Za or ski 142 zwró cił uwa gę przede wszyst -
kim na kon tro lę i ce lo wość po zy ska nia TW oraz nie pra wi dło wo ści i bra ki przy za kła da niu
i w trak cie pro wa dze nia spraw ewi den cji ope ra cyj nej, czy li naj częst sze uchy bie nia w do ku -
men to wa niu pra cy przez wy dzia ły ope ra cyj ne. Peł ne spek trum ba dań opra co wa no – zgod -
nie z wy tycz ny mi Biu ra „C” MSW z 16 stycz nia 1963 r. – w for mie ta bel przed sta wia ją cych
sta ty stycz ne wy ni ki przy go to wa nych ana liz opi so wy ch143.

140 Ibi�dem, k. 153, 158. Z MO prze ję to: 3260 akt ad mi ni stra cyj nych, 20 te czek oso bo wych b. funk cjo na -
riu szy MO, 422 tecz ki per so nal ne i ro bo cze b. TW, 197 spraw ope ra cyj nych i 83 spra wy do cho dze nio we. Ibi�-
dem, k. 158.

141 Ibi�dem, k. 153–156. 
142 Zdzi sław Za or ski, s. Ada ma, ur. 10 I 1933 r.; ppłk. Od 10 IX 1951 r. słu chacz Szko ły Ofi cer skiej CW

MBP; od 11 VIII 1953 r. re fe rent Sek cji 2, a od 15 VIII 1953 r. Sek cji 4 Wy dzia łu I WUBP w Ło dzi; od 1 IV
1955 r. re fe rent i ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu II WUdsBP w Ło dzi; od 1 I 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny,
a na stęp nie star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II K MO m. Ło dzi; od 1 IV 1963 r. kie row nik gru py Wy dzia -
łu II; od 1 IV 1966 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu „C”; od 1 X 1969 r. star szy ofi cer Sek cji 2 Wy dzia łu „C”;
od 1 II 1970 r. in spek tor, a na stęp nie star szy in spek tor Wy dzia łu III; od 1 XII 1972 r. kie row nik gru py Wy -
dzia łu III; od 1 VI 1975 r. kie row nik sek cji Wy dzia łu III; od 1 IX 1975 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu „B”;
z dniem 31 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Łd, 0268/384, Ak ta oso bo we Zdzi sła wa Za or skie go.
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Istot nym za da niem kon ty nu owa nym przez Wy dział „C” w 1968 r. by ło bra ko wa nie te -
czek ro bo czych b. TW wy eli mi no wa nych z czyn nej sie ci do 1960 r., któ re nie przed sta wia -
ły war to ści hi sto rycz nej i ope ra cyj nej. W związ ku z po wyż szym oce nie pod da no 3124 tecz -
ki per so nal ne i 3548 te czek ro bo czych. W jej wy ni ku za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia 3102
tecz ki ro bo cze, w więk szo ści do ty czą ce b. TW re fe ra tów ochro ny w za kła dach pra cy. No -
wo ścią w za kre sie dzia łań po dej mo wa nych przez Wy dział „C” by ło na to miast przy go to wa -
nie rocz nej in for ma cji (w po dzia le na mie sią ce) dla wy dzia łów ope ra cyj nych KM MO,
zawie ra ją cej m.in. da ne sta ty stycz ne do ty czą ce ak tów wro giej dzia łal no ści, wy stą pień
ducho wień stwa, funk cjo na riu szy, któ rzy do ko na li no wych re je stra cji, oraz ob ra zu ją cej stan
i ruch TW, a tak że spraw ope ra cyj nych. Ze sta wie nia te zo sta ły przy ję te z sa tys fak cją przez
kie row nic two za in te re so wa nych wy dzia łów i by ły wy ko rzy sty wa ne przez nie w re ali za cji
bie żą cych za da ń144. 

W dniach 16–18 ma ja 1968 r. wi zy ta cję ar chi wum łódz kie go Wy dzia łu „C”, a tak że
skład nic akt KM w To ma szo wie Ma zo wiec kim oraz KMiP w Piotr ko wie Try bu nal skim
prze pro wa dził star szy ofi cer Wy dzia łu IV Biu ra „C” MSW kpt. Jan Py tel. Stwier dził on, że
ak ta dwóch łódz kich ko mend szcze bla wo je wódz kie go prze cho wy wa ne są w od po wied nich
wa run kach lo ka lo wych. Ma ga zy ny ar chi wal ne usy tu owa no za rów no w bu dyn ku KM, jak
i KW MO. Po rów nu jąc tę opi nię z oce ną wa run ków pra cy do ko na ną przez przed sta wi cie li
Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej w 1957 r., moż na za uwa żyć, że znacz nie po lep szy ła się in fra -
struk tu ra ar chi wal na. W KW MO prze cho wy wa no ak ta ad mi ni stra cyj ne tej ko men dy i część
akt oso bo wych zwol nio nych funk cjo na riu szy MO. Pla no wa no tam umie ścić rów nież ak ta
oso bo we prze sła ne przez Wy dział IV Biu ra „C”. Re ga ły, na któ rych prze cho wy wa no w KM
MO ak ta SB, by ły wy ko na ne z drew na i po la kie ro wa ne. Ak ta ad mi ni stra cyj ne zgro ma dzo -
ne w ma ga zy nie ar chi wal nym w bu dyn ku KW MO spo czy wa ły z ko lei na re ga łach z nie -
ohe blo wa ne go drew na. Po miesz cze nia ma ga zy no we by ły za opa trzo ne w pla ny roz miesz -
cze nia akt (qu asi in wen tarz to po gra ficz ny), a re ga ły i pół ki po sia da ły od po wied nie opi sy.
Zmi kro fil mo wa ne ak ta SB zo sta ły wy od ręb nio ne, co mia ło zna cze nie w przy pad ku ewen -
tu al nej ich ewa ku acji. Kon ser wa cja akt w Ar chi wum Wy dzia łu „C” by ła pro wa dzo na na
bie żą co. Z uwa gi na brak m.in. od po wied nie go kle ju, bi buł ki ja poń skiej, skrzyn ki do szy cia
akt, pra ce kon ser wa tor skie i in tro li ga tor skie po le ga ły głów nie na pod kle ja niu, ob ci na niu
i opra wia niu akt. Kon ser wa cji wy ma ga ło przede wszyst kim ok. 20 mb akt są do wych oraz
część ma te ria łów ope ra cyj nych.

Kon tro ler stwier dził, iż ak ta SB i MO by ły przej mo wa ne przez Wy dział „C” zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Ma te ria ły SB zo sta ły uło żo ne we dług dzia łów – od I do Xa.
Tecz ki ro bo cze TW od dzie lo no od te czek per so nal nych. Ma te ria ły z dzia łów X (pla no wa -
nie i spra woz daw czość) oraz Xa (ko re spon den cja) uło żo ne zo sta ły we dług nu me rów wpły -
wu do ar chi wum (bez po dzia łu na ak to twór ców), na to miast we dług jed no stek or ga ni za cyj -
nych spo rzą dzo no kar to te kę do tych akt. Ak tom ope ra cyj nym MO nada no po rzą dek we dług
spi sów ma te ria łów prze ka za nych, a wcze śniej sto sow nie do ko lej nych nu me rów wpły wu
(nu me ru dzien ni ka ar chi wal ne go). W ko lej no ści spi sów zdaw czo -o dbio rczych roz miesz -
czo no i ewi den cjo no wa no po zo sta łe ar chi wa lia MO, po za tecz ka mi TW i ak ta mi oso bo wy -
mi zwol nio nych funk cjo na riu szy. Do ku men ta cję zwol nio nych funk cjo na riu szy SB spi sy -
wano we dług ko lej nych nu me rów wpły wu – od dziel nie od akt funk cjo na riu szy MO.

143 AIPN Łd, pf 10/887, t. 2, Ana li zy te czek wy eli mi no wa nych TW i za nie cha nych spraw ope ra cyj nych
zło żo nych w ar chi wum w I i II kwar ta le 1967 r., b.p.

144 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1968 r. z 9 I 1969 r.,
k. 165–166.
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Pro wa dzo no do nich tak że od ręb ną ewi den cję książ ko wą (dzien nik). Ewi den cję akt udo -
stęp nia nych i wy po ży cza nych pro wa dzo no w trzech księ gach: 1) dla akt ope ra cyj nych i oso -
bo wych SB i MO, 2) dla po zo sta łych ma te ria łów udo stęp nia nych na miej scu, 3) dla po zo -
sta łych wy po ży cza nych akt MO. Jed nym z wnio sków po kon trol nych kpt. Py tla by ła
pro po zy cja roz wa że nia przez kie row nic two ko men dy moż li wo ści zgro ma dze nia akt oso bo -
wych zwol nio nych funk cjo na riu szy MO w jed nym bu dyn ku KM MO (bez po dzia łu KM
i KW), co nie wąt pli wie wpły nę ło by na uspraw nie nie pra cy Ar chi wum Wy dzia łu „C”145.

Rok 1968 przy niósł tak że za koń cze nie prac nad usta le niem jed no li te go sys te mu ar chi -
wal ne go w re sor cie spraw we wnętrz nych. Osta tecz na wer sja nor ma ty wu zo sta ła wpro wa -
dzo na Za rzą dze niem nr 0107/68 MSW z 24 paź dzier ni ka 1968 r. w spra wie po stę po wa nia
z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji 146. Okre ślo no w nim ca ło -
kształt spraw ar chi wal nych obej mu ją cy przej mo wa nie, opra co wy wa nie, po rząd ko wa nie,
ewi den cjo no wa nie i bra ko wa nie akt oraz za gad nie nia zwią za ne z ich udo stęp nia niem, za -
bez pie cza niem i mi kro fil mo wa nie m147. Zgod nie z in struk cją wy dzia ły „C” by ły miej scem
prze cho wy wa nia akt: daw nych wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go oraz urzę dów do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go, ko mend wo je wódz kich
i ko mend po wia to wych MO w za kre sie do ku men ta cji do ty czą cej SB, per so nal nych zwol -
nio nych funk cjo na riu szy SB z te re nu wo je wódz twa, te czek wy eli mi no wa nych TW i spraw
ewi den cji ope ra cyj nej MO z ko mend po wia to wych. Do za so bu skład nic akt ko mend po wia -
to wych i rów no rzęd nych MO zaliczono z ko lei ak ta tych że ko mend i pod ległych im ko mi -
sa ria tów i po ste run ków, z wy jąt kiem ma te ria łów SB oraz te czek wy eli mi no wa nych TW
i spraw ewi den cji ope ra cyj nej MO.

Jed nost ki ope ra cyj ne SB i MO za po śred nic twem komórek re je stru ją cych spra wę,
w tecz kach skom ple to wa nych zgod nie z prze pi sa mi o pro wa dze niu pra cy ope ra cyj nej i re -
je stra cji spraw, mia ły prze ka zy wać do wła ści wych ar chi wów ak ta spraw ope ra cyj nych bez -
po śred nio po ich za koń cze niu lub za nie cha niu dal sze go pro wa dze nia. Co ro ku do ar chi wów

145 AIPN Łd, 092/27, No tat ka służ bo wa kpt. Ja na Py tla z wi zy ta cji prze pro wa dzo nej w Ar chi wum Wy dzia -
łu „C” KM MO oraz skład ni cach akt KM MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim i KMiP MO w Piotr ko wie Try -
bu nal skim z 27 V 1968 r., k. 95–97.

146 AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 MSW z 24 X 1968 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar -
chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, k. 3. Sie dem lat póź niej we szło w ży cie Za rzą dze nie nr
034/74 MSW z 10 V 1974 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych,
wpro wa dza ją ce no wą in struk cję ar chi wal ną. Róż ni ce po mię dzy prze pi sa mi in struk cji z 1968 r. a roz wią za nia -
mi przy ję ty mi w nor ma ty wie ar chi wal nym z 1974 r. do ty czy ły kil ku istot nych ele men tów funk cjo no wa nia ar -
chi wów re sor to wych. Do gro na ist nie ją cych ar chi wów wpro wa dzo no na przy kład ar chi wa Wojsk Ochro ny Po -
gra ni cza i od 1979 r. Nad wi ślań skich Jed no stek Woj sko wych MSW – dla akt wy two rzo nych przez do wódz twa
tych wojsk i pod le głe im jed nost ki. Obok skład nic akt w ko men dach po wia to wych i rów no rzęd nych MO (od
1979 r. ko men dach miast, ko mi sa ria tów i po ste run ków) ko lej ne skład ni ce utwo rzo no w: De par ta men cie Zdro -
wia i Spraw So cjal nych MSW oraz za rzą dach (wy dzia łach) zdro wia i spraw so cjal nych KW MO, Do wódz -
twie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, Do wódz twie Nad wi ślań skiej Bry ga dy MSW im. Czwar ta ków AL (od 1979 r.
Nad wi ślań skich Jed no stek Woj sko wych MSW), Ko men dzie Głów nej Stra ży Pożar nych, przed się bior stwach
MSW. Wszyst kie wy żej wy mie nio ne skład ni ce dzia ła ły przy kan ce la riach tych jed no stek i prze cho wy wa ły
wy łącz nie do ku men ta cję ka te go rii „B”. Dla kształ to wa nia za so bu wy dzia łów „C” in struk cja z 1974 r. mia ła
jed nak dru go rzęd ne zna cze nie i z te go po wo du nie ma po trze by jej szer sze go oma wia nia. AIPN Kr, 0179/145,
In struk cja w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych
wpro wa dzo na Za rzą dze niem nr 034/74 MSW z 10 V 1974 r., b.p.; AIPN Łd, 091/113, Pro jekt zno we li zo wa -
nej in struk cji o po stę po wa niu z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych z 1974 r., b.p. Zob. też
P. Perzy na, Pro�ble�ma�ty�ka�roz�po�zna�nia�struk�tu�ry�za�so�bu�i ze�spo�ło�wo�ści..., s. 36.

147 AIPN, 01476/114, In struk cja o po stę po wa niu z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by
Mi li cji z 1968 r., k. 4–6.
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mia ły na to miast tra fiać ak ta wy two rzo ne przez jed nost ki ad mi ni stra cyj ne re sor tu oraz jed -
nost ki ope ra cyj ne tyl ko w od nie sie niu do ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych. Mo gły one w uza -
sad nio nych przy pad kach za trzy mać w swo ich kan ce la riach i se kre ta ria tach ak ta spraw przez
okres dwóch lat od ich za koń cze nia 148.

Jak w każ dym ar chi wum, tak i w łódz kim Wy dzia le „C” po okre sie bra ko wa nia do ku -
men ta cji, a tym sa mym zwol nie nia miej sca na re ga łach ma ga zy no wych, na stę po wa ły mo -
men ty in ten syw ne go przej mo wa nia akt. Tak rów nież sta ło się w 1969 r. Tyl ko w I kwar ta -
le tr. do ar chi wum przy ję to 15 552 jed nost ki akt oso bo wych b. funk cjo na riu szy MO
z Wy dzia łu IV Biu ra „C” MSW oraz 1099 te czek pra cow ni ków kon trak to wych, któ re do -
tych czas po zo sta wa ły w dys po zy cji wy dzia łów kadr KM i KW MO w Ło dzi. W wy ni ku
re or ga ni za cji po li kli ni ki pod le ga ją cej KW MO do ma ga zy nu Wy dzia łu „C” tra fi ły rów nież
824 tecz ki akt oso bo wych pra cow ni ków zwol nio nych, eta to wych i kon trak to wych. Do po -
wyż szych ma te ria łów prze ję to z wy dzia łów kadr KM i KW MO kar to te kę zwol nio nych
i prze nie sio nych funk cjo na riu szy – li czą cą ok. 22 tys. kart. Ogó łem w 1969 r. z pio nu SB
na pły nę ło 919 j.a., a z jed no stek mi li cji 19 878 j.a. (207,33 mb), z cze go 17 583 te czek sta -
no wi ły ak ta oso bo we. Znisz czo no 3098 jed no stek akt TW wy eli mi no wa nych do 1960 r.
Za ło żo no rów nież nowe książ ki ewi den cyj ne dla 950 akt kon tro l no -d och odz eni owych,
2033 akt śled czych i 589 akt ope ra cyj nych. Wbrew ocze ki wa niom kie row nic twa Wy dzia -
łu „C” do de po zy tu ar chi wum KM MO nie wpły nę ły z są dów wo je wódz kich w Ło dzi (od -
dziel nych dla wo je wódz twa i mia sta) żad ne ak ta. Usta lo no, że pew na część materiałów zo -
sta ła prze ka za na do Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich, Mu zeum Ru chu
Ro bot ni cze go w Ło dzi oraz są dów woj sko wych w Po zna niu i Wro cła wiu. We dług sta nu na
dzień 31 grud nia 1969 r. w de po zy cie Wy dzia łu „C” znaj do wa ło się 668 akt, a do prze ję -
cia po zo sta wa ło jesz cze 218.

W okre sie spra woz daw czym pra cow ni cy Wy dzia łu „C” wi zy to wa li tak że skład ni ce:
miej skie w Pa bia ni cach i Zduń skiej Wo li, po wia to we w Ła sku i Sie ra dzu oraz dziel ni co wą
Łódź -Gó rna. Tyl ko w przy pad ku skład nic w ko men dach miej skich stwier dzo no, że są one
pro wa dzo ne wła ści wie. Pro ble my po zo sta łych ko mend, wy ni ka ją ce z za nie dbań lo ka lo -
wych i błę dów o cha rak te rze me ry to rycz nym, by ły zda niem kon tro le rów spowodowane bra -
kiem za in te re so wa nia ze stro ny kie row nictw tych jed no stek or ga ni za cyj ny ch149.

W 1970 r. do ar chi wum KM MO przy ję to łącz nie z pio nu SB: 1783 j.a. (25,9 mb), w tym
m.in. 287 te czek per so nal nych i 139 te czek pra cy b. TW, 118 spraw ope ra cyj nych oraz
590 j.a. z Wo je wódz kie go Aresz tu Śled cze go. Z pio nu mi li cyj ne go do Wy dzia łu „C” tra fi ło
3773 j.a. (55,57 mb), m.in. 262 tecz ki per so nal ne i 268 te czek pra cy b. TW, 32 spra wy ope -
ra cyj ne oraz 2448 jed no stek akt ad mi ni stra cyj nych. Wy bra ko wa no ogó łem 360 j.a wy two -
rzo nych przez SB oraz 2122 j.a. pro we nien cji mi li cyj nej. W tym sa mym ro ku pra cow ni cy
Wy dzia łu „C” zło ży li wi zy ty w sied miu po wia to wych skład ni cach akt w: Wie lu niu, Kut nie,
Pod dę bi cach, Wie ru szo wie oraz Sie ra dzu, Łę czy cy i Ło wi czu. W ostat nich trzech skład ni -
cach ko mend po wia to wych stwier dzo no ra żą ce za nie dba nia i lek ce wa że nie spraw ar chi wal -
nych przez kie row nic two tych ko mend. Wy ni ka ły one przede wszyst kim ze złych wa run -
ków lo ka lo wych skład nic i ka ta stro fal ne go sta nu ewi den cji ak t150.

148 Ibi�dem, k. 4, 8, 10. Zob. też P. Perzy na, Pro�ble�ma�ty�ka�roz�po�zna�nia�struk�tu�ry�za�so�bu�i ze�spo�ło�wo�ści...,
s. 34–35. 

149 AIPN Łd, pf 10/883, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO m. Ło dzi za 1969 r. z 9 I 1970 r.,
k. 176–177, 179–182.

150 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu „C” K MO w Ło dzi za rok 1970 z 11 I 1971 r., k. 194–197.
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V.�U pro�gu�re�for�my�ad�mi�ni�stra�cyj�nej�

Szcze gó ło we od two rze nie dzia łań po dej mo wa nych przez łódz ki Wy dział „C” w la tach
1971–1974 nie jest moż li we z uwa gi na brak spra woz dań z te go okre su. We dług sta nu na
dzień 31 grud nia 1974 r. za sób ak to wy w jed nost kach MO przed sta wiał się na stę pu ją co:

– w pię ciu ko men dach dziel ni co wych (Ba łu ty, Gór na, Po le sie, Śród mie ście, Wi dzew)
pod le głych KM MO w Ło dzi łącz nie prze cho wy wa no 87 430 spraw ope ra cyj nych (co sta -
no wi ło 83,78 mb), 182 495 spraw do cho dze nio wych (163,27 mb), 286 111 spraw ad mi ni -
stra cyj nych (400,96 mb);

– w czte rech ko men dach miej skich (Pa bia ni ce, To ma szów Ma zo wiec ki, Zduń ska Wo la,
Zgierz) oraz 16 ko men dach po wia to wych (Beł cha tów, Brze zi ny, Kut no, Łask, Łę czy ca, Ło -
wicz, Łódź, Pa jęcz no, Pod dę bi ce, Piotr ków Try bu nal ski, Ra dom sko, Ra wa Ma zo wiec ka,
Sie radz, Skier nie wi ce, Wie luń, Wie ru szów) łącz nie prze cho wy wa no 14 457 spraw ope ra -
cyj nych (co sta no wi ło 139,25 mb), 128 126 spraw do cho dze nio wych (522,10 mb), 145 482
spraw ad mi ni stra cyj nych (563,56 mb)151.

Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym nr 090/Org. mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. Sta ni sław
Ko wal czyk po le cił ko men dan to wi miej skie mu MO w Ło dzi zor ga ni zo wać z dniem 1 czerw -
ca 1975 r.: KM MO w Ło dzi (1404 eta ty funk cjo na riu szy i 199 eta tów pra cow ni ków cy wil -
nych); 5 ko mend dziel ni co wych MO: Łódź -B ał uty (271 eta tów funk cjo na riu szy), Łódź -Gór -
na (245), Łódź -P ol esie (201), Łódź -Śró dmi eście (216), Łó dź -W idzew (163); 2 ko men dy
miej skie w Pa bia ni cach (100 eta tów funk cjo na riu szy i 2 eta ty pra cow ni ków cy wil nych)
i Zgie rzu (82 eta ty funk cjo na riu szy i 1 etat pra cow ni ka cy wil ne go); 3 ko mi sa ria ty MO
w Alek san dro wie Łódz kim (19 eta tów funk cjo na riu szy), Głow nie (16), Ozor ko wie (21);
3 ko mi sa ria ty ko le jo we MO: Łódź Fa brycz na (26), Łódź Ka li ska (28), Łódź Ole chów (21);
9 po ste run ków MO (łącz nie 63 eta ty); ZO MO (935). Z ośrod ka mi wcza so wy mi MSW
w Ce sar ce i Grot ni kach (po jed nym funk cjo na riu szu) łącz na licz ba za trud nio nych w KM MO
i jed nost kach pod le głych wy nio sła 3813 funk cjo na riu szy i 202 pra cow ni ków cy wil ny ch152.

a)�kon�tro�le�i szko�le�nia�ar�chi�wal�ne

Wpro wa dze nie w re sor cie spraw we wnętrz nych in struk cji ar chi wal nych z lat 1968 i 1974 wy -
wo ła ło po trze bę prze pro wa dze nia kon tro li w skład ni cach akt jed no stek te re no wych oraz udzie -
le nia in struk ta żu za trud nio nym w nich pra cow ni kom. W ma te ria łach po łódz kim Wy dzia le „C”
za cho wa ła się ca ła tecz ka pro to ko łów, no ta tek z kon tro li w ko men dach dziel ni co wych, miej -
skich i po wia to wych do ko na nych w la tach 1967–1974 przez kie row ni ka Sek cji 3 w obec no ści
naj czę ściej za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu „C”. W trak cie wi zyt w skład ni cach akt kon tro le rzy
zwra ca li uwa gę na trzy ele men ty: wa run ki lo ka lo we i wy po sa że nie ma ga zy nów, ewi den cję i bra -
ko wa nie akt zgod nie z prze pi sa mi in struk cji ar chi wal nych z 1968 r. i 1974 r., kon ser wa cję akt.
Naj częst szy mi za le ce nia mi po kon trol ny mi by ły dy rek ty wy wpi sy wa nia spraw ope ra cyj nych
i do cho dze nio wych do ksiąg ar chi wal nych z jed no cze snym do ko ny wa niem kwa li fi ka cji okre su
ich prze cho wy wa nia oraz ze wi den cjo no wa nia in nych ma te ria łów na spi sach zdaw czo -o dbior -
czych i nada wa nia im ka te go rii ar chi wal nej. Jak już wspo mnia no, funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C”
do ko ny wa li rów nież od po wied nie go do ska li uchy bień in struk ta żu pra cow ni kom skład nic akt
za rów no na miej scu po od by tej kon tro li, jak i w sie dzi bie wy dzia łu 153. 

151 AIPN Łd, pf 13/420, Ta be la sta ty stycz na o sta nie i ru chu akt jed no stek MO za 1974 r., 1975 r., b.p.
152 AIPN Łd, 220/1, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 090/Org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z 11 VI 1975 r.,

k. 48–49.
153 AIPN Łd, 092/2, Pro to ko ły i no tat ki po kon trol ne z wi zy ta cji w ar chi wach jed no stek te re no wych. Sek -

cja 3 Wy dzia łu „C” z lat 1967–1974, k. 5–103.



Obok or ga ni zo wa nych przez kie row nic two SB kur sów dla pra cow ni ków Wy dzia łu „C”,
na któ rych prze ka zy wa no im nie zbęd ną w pra cy wie dzę ope ra cyj ną i po li tycz ną, od by wa ły
się tak że od pra wy do kształ ca ją ce z za kre su za gad nień ar chi wal nych. Funk cjo na riu sze Wy -
dzia łu „C” za mie nia li się tyl ko ro la mi. Oso by szko lo ne sta wa ły się pra cow ni ka mi edu ku ją -
cy mi przed sta wi cie li pio nów ope ra cyj nych i ad mi ni stra cyj nych ko mend MO.

17 kwiet nia 1973 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu „C” kpt. Sta ni sław Strą czyń ski prze pro -
wa dził szko le nie ar chi wal ne dla kie row ni ków re fe ra tów ogól nych ko mend po wia to wych
i miej skich MO. W trak cie je go trwa nia omó wił nie do cią gnię cia i bra ki wy stę pu ją ce w skład -
ni cach akt oraz za ape lo wał o sys te ma tycz ne bra ko wa nie prze ter mi no wa nej do ku men ta cji,
za ło że nie ksiąg ar chi wal nych i pra wi dło we wy peł nia nie ta bel sta ty stycz nych. Pro wa dzą cy
kurs po ru szył tak że kwe stie utrzy my wa nia czy sto ści w po miesz cze niach ar chi wal nych, wy -
po sa że nia ich w ga śni ce, od po wied nie go oświe tle nia i plom bo wa nia ma ga zy nó w154.

Pół ro ku póź niej (9–11 paź dzier ni ka 1973 r.) na wnio sek In spek to ra tu Spe cjal ne go KW
MO w Ło dzi zo sta ła zor ga ni zo wa na od pra wa, w trak cie któ rej prze wi dzia no 6 go dzin na
omó wie nie za gad nień ar chi wal nych. Pod czas spo tka nia zo sta ły przed sta wio ne kwe stie
zwią za ne z gro ma dze niem, po rząd ko wa niem, kwa li fi ko wa niem i bra ko wa niem ma te ria łów
mo bi li za cyj nych, spo strze że nia z kon tro li i ana li zy na de sła nych pro to ko łów bra ko wa nia
z jed no stek MO oraz za gad nie nia wy ni ka ją ce z re ali za cji prze pi sów in struk cji ar chi wal nej
wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 0107/68 MSW z 24 paź dzier ni ka 1968 r. w spra wie po stę -
po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji 155.

Zmia na nor ma ty wu ar chi wal ne go wy ma ga ła ko lej ne go in struk ta żu. W związ ku z po wyż -
szym 7 lu te go 1975 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu „C” prze pro wa dził szko le nie w Wy dzia -
le Ogól nym KW MO w Ło dzi na te mat wpro wa dzo nych Za rzą dze niem nr 034/74 MSW
z 10 ma ja 1974 r. za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw
we wnętrz nych. By li na nim obec ni kie row ni cy sek cji ogól nych ko mend miej skich i po wia -
to wych MO, wy dzia łów MO i SB KW MO. W trak cie pre lek cji kie row nik Sek cji 2 omó wił
zmia ny od no szą ce się do okre su prze cho wy wa nia akt, ewi den cjo no wa nia, bra ko wa nia
i udo stęp nia nia ma te ria łó w156.

b)�fak�to�lo�gie,�czy�li�cha�rak�te�ry�sty�ki�or�ga�ni�za�cji�nie�pod�le�gło�ścio�wych

W 1973 r. w Biu rze „C” MSW i wy dzia łach „C” ko mend wo je wódz kich MO przy stą pio -
no do opra co wy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych pod ką tem ich wy ko rzy sta nia do ba da nia
dzia łal no ści or ga nów bez pie czeń stwa, ze szcze gól nym uwzględ nie niem okre su utrwa la nia
wła dzy ko mu ni stycz nej w Pol sce. Szyb ko zo rien to wa no się, że po wyż sze pra ce z uwa gi na
ilość ma te ria łów za cho wa nych w ar chi wum cen tral nym i placówkach te re no wych oraz
moż li wo ści ka dro we pio nu „C” mo gły trwać bar dzo dłu go. W ce lu przy spie sze nia opra co -
wa nia ar chi wa liów po sta no wio no więc za trud nić eme ry to wa nych funk cjo na riu szy MO
i SB. Dy rek tor Biu ra „C” pro po no wał za war cie umów o pra cę z 85 eme ry ta mi, wy na gra -
dza ny mi ry czał to wo po 1500 zł mie sięcz nie przy wy mia rze pra cy 42 go dzin ty go dnio wo.
Mie sięcz na kwo ta wy dat ków zwią za nych z za trud nie niem tej ilo ści by łych funk cjo na riu szy
MSW mia ła wy no sić 127 500 zł, a rocz na 1 530 000 zł. W kon cep cji płk. Za baw skie go eme -

154 AIPN Łd, 092/27, No tat ka służ bo wa ze szko le nia ar chi wal ne go dla kie row ni ków re fe ra tów ogól nych
ko mend po wia to wych i miej skich MO z 17 IV 1973 r., k. 48.

155 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa z ob słu gi od pra wy szko le nio wej w KW MO w dniach 9–11 X 1973 r. z 17 X
1973 r., k. 26.

156 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa ze szko le nia w Wy dzia le Ogól nym KW MO w Ło dzi prze pro wa dzo ne go
7 II 1975 r. przez kie row ni ka Sek cji 3 Wy dzia łu „C” z 7 II 1975 r., k. 2.
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ry ci zaj mo wa li by się po rząd ko wa niem akt zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pod nad -
zo rem pra cow ni ków ko mó rek ar chi wal nych. Ich pra ca trwa ła by przez okres pię ciu la t157.

Na po cząt ku 1974 r. w Biu rze „C” przy go to wa no pro jekt po dzia łu fun du szu prze zna czo -
ne go na za trud nie nie eme ry tów z re sor tu spraw we wnętrz nych (na pół eta tu) do opra co wa -
nia ma te ria łów ar chi wal nych o dzia łal no ści ugru po wań an ty ko mu ni stycz nych i hi sto rii
zwal cza nia ich przez or ga ny bez pie czeń stwa. Pod uwa gę bra no trzy ele men ty: zna cze nie
i wiel kość or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych i opo zy cyj nych na te re nie da ne go wo je wódz -
twa, ilość akt po sia da nych przez Wy dział „C” oraz stan ich opra co wa nia. Z uwa gi na fakt
zgro ma dze nia do ku men ta cji UB i SB z te re nu Ło dzi i wo je wódz twa łódz kie go, wy stę po wa -
nie na tym te re nie po II woj nie świa to wej ok. 140 więk szych od dzia łów zbroj nych zrze sza -
ją cych ok. 9000 osób oraz zna cze nie Ło dzi ja ko sie dzi by po li tycz nej or ga ni za cji nie pod le -
gło ścio wych, w łódz kim Wy dzia le „C” po sta no wio no za trud nić sze ściu eme ry tów. Na
szcze blu cen tra li ko or dy na to rem opra co wa nia ma te ria łów do ty czą cych wy mie nio nych
wcze śniej za gad nień miał zo stać Wy dział II Biu ra „C”158. 

W tym sa mym ro ku zo sta ło po wo ła ne Biu ro Hi sto rycz ne MSW od po wie dzial ne za zor -
ga ni zo wa nie i pro wa dze nie prac na uko wo -b ada wczych do ty czą cych hi sto rii ko mu ni stycz -
nych or ga nów bez pie czeń stwa 159. Bi lan su dzia łal no ści w okre sie 30-l ecia ist nie nia tych
orga nów pla no wa no do ko nać zgod nie z za sa dą: „z do świad czeń prze szło ści wy pro wa dzić
wnio ski dla ak tu al nych dzia łań”160. Dy rek tor Biu ra „C” płk Sta ni sław Mo raw ski ro zu miał
pod tym ha słem opra co wa nie i opu bli ko wa nie ma te ria łów do ty czą cych nie tyl ko ro li apa ra -
tu bez pie czeń stwa w pro ce sie kształ to wa nia wła dzy lu do wej i je go dzia łal no ści w póź niej -
szym okre sie, ale i hi sto rii my śli ope ra cyj nej oraz zwal cza nia wszel kiej ak tyw no ści an ty ko -
mu ni stycz ne j161. 
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157 AIPN, 0326/596, No tat ka służ bo wa w spra wie za trud nie nia eme ry tów re sor tu spraw we wnętrz nych
przy po rząd ko wa niu ma te ria łów ar chi wal nych pod pi sa na przez dy rek to rów Biu ra „C” i De par ta men tu Fi nan -
sów oraz za stęp cę dy rek to ra Biu ra Or ga ni za cyj ne go MSW z lu tego 1974 r., k. 6, 8. Do no tat ki swo je uwa gi
do łą czył dy rek tor De par ta men tu Fi nan sów. Zwró cił uwa gę na fakt, że za trud nie nie na okres 5 lat nie jest za -
da niem do raź nym w ra mach umów -zl eceń, na któ re moż na by ło by prze zna czyć środ ki z bez oso bo we go fun -
du szu płac. Je go zda niem po rząd ko wa nie akt przez eme ry tów po win no mieć cha rak ter pra cy fi zycz nej. Stąd
po ja wi ła się po trze ba za trud nie nia eme ry tów na pod sta wie umo wy o pra cę, usta le nia dzien ne go wy mia ru cza -
su pra cy i usta le nia mie sięcz ne go wy na gro dze nia zry czał to wa ne go brut to. Ibi�dem, k. 9.

158 Ibi�dem, Pro jekt po dzia łu fun du szu prze zna czo ne go na za trud nie nie eme ry tów re sor tu spraw we wnętrz -
nych do opra co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych o hi sto rii apa ra tu bez pie czeń stwa ze sty cznia 1974 r., k. 1–2;
ibi�dem, No tat ka służ bo wa w spra wie za trud nie nia eme ry tów re sor tu spraw we wnętrz nych przy po rząd ko wa -
niu ma te ria łów ar chi wal nych pod pi sa na przez dy rek to rów Biu ra „C” i De par ta men tu Fi nan sów oraz za stęp cę
dyrek to ra Biu ra Or ga ni za cyj ne go MSW z lu tego 1974 r., k. 7. Łódź by ła w gru pie 7 miast bę dą cych sie dzi ba -
mi ko mend wo je wódz kich, któ rym przy dzie lo no naj więk szą licz bę eme ry tów (po sze ściu). Obok niej zna la -
zły się: Bia ły stok, Kiel ce, Kra ków, Lu blin, Rze szów i War sza wa. Ibi�dem, k. 1–3.

159 AIPN Łd, 053/34, t. 23, Za rzą dze nie nr 014/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 11 III 1974 r. w spra -
wie za kre su dzia ła nia i re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Biu ra Hi sto rycz ne go Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych,
k. 278.

160 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra Biu ra Hi sto rycz ne go MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do I za stęp cy ko -
men dan ta miej skie go ds. SB płk. Sta ni sła wa Mroż ka z 25 III 1974 r., k. 283.

161 Ibi�dem, k. 283–284. War to przy po mnieć, że 13 lat wcze śniej pra ce na uko wo -b ada wcze w za kre sie pro -
ble ma ty ki hi sto rycz nej ko or dy no wać miał dy rek tor CA MSW. Za kres ich był bar dzo sze ro ki i obej mo wał: hi -
sto rię, me to dy i środ ki dzia ła nia jed no stek SB MSW i ko mend MO, jed no stek ope ra cyj nych b. MBP, KdsBP
oraz MO, KBW, WOP, OR MO, jed no stek WP w zwal cza niu band ra bun ko wych i or ga ni za cji nie pod le gło ścio -
we go pod zie mia; dzia łal ność ob cych wy wia dów wo bec PRL i me to dy ich zwal cza nia, dzia łal ność opo zy cyj -
ną grup i śro do wisk an ty ko mu ni stycz nych; dzia łal ność grup re wi zjo ni stycz nych na zie miach pol skich; hi sto -
rię i me to dy dzia ła nia Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP i Służ by Śled czej (wcze śniej Wy dzia łu V Po li cji
Po li tycz nej KG PP, In spek to ra tu De fen sy wy Po li tycz nej) KG PP w la tach 1918–1939; hi sto rię i me to dy dzia ła nia 
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W łódz kim Wy dzia le „C” do stu dio wa nia ma te ria łów ar chi wal nych do ty czą cych walk
ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa z or ga ni za cja mi nie pod le gło ścio wy mi przy stą -
pio no w lip cu 1973 r. Po cząt ko wo przy dzie lo no do tej pra cy 5–8 osób. Zmia ny per so nal ne
oraz od de le go wa nie czę ści pra cow ni ków do in nych za dań spo wo do wa ły, że ana li za ar chi -
wa liów od by wa ła się za zwy czaj w mniej licz nym skła dzie. Trud ne wa run ki lo ka lo we spra -
wi ły, że po mi mo ko rzyst ne go dla KM MO po dzia łu fun du szu na za trud nie nie eme ry tów od
po ło wy 1974 r. do koń ca 1975 r. do pra cy przy opra co wa niu akt przy ję to tyl ko trzech
b. funk cjo na riu szy. Ja kie by ły efek ty tej pra cy, moż na oce nić na pod sta wie in for ma cji prze -
sy ła nych do Biu ra „C” już po re for mie ad mi ni stra cyj nej pań stwa. We dług sta nu z czerw ca
1976 r. przy opra co wa niu akt by ło za trud nio nych dwóch sta łych pra cow ni ków Wy dzia łu
„C” i sze ściu eme ry tów. Two rzy li oni ze spół opra co wań ana li tycz nych. Przy go to wa li łącz -
nie 229 cha rak te ry styk (zwa nych też fak to lo gia mi, mo no gra fia mi), czy li opra co wań za wie -
ra ją cych rys hi sto rycz ny or ga ni za cji, kwe stio na riu sze oso bo we człon ków i współ pra cow ni -
ków oraz kar ty czy nów opi su ją cych pro wa dzo ne przez nich ak cje. Spo śród nich 142
mo no gra fie do ty czy ły od dzia łów zbroj nych, a 87 cha rak te ry styk zo sta ło po świę co nych nie -
le gal nym or ga ni za cjom. Wy ko rzy sta no w ten spo sób łącz nie ok. 75 proc. ma te ria łów od no -
szą cych się do walk apa ra tu bez pie czeń stwa z od dzia ła mi zbroj ny mi i or ga ni za cja mi nie -
pod le gło ścio wy mi. Sa mi eme ry ci opra co wa li łącz nie 96 cha rak te ry styk do ty czą cych
mniej szych ugru po wa ń162. Po kil ku la tach zde cy do wa no się roz sze rzyć pier wot ny pro jekt
i przy go to wać opra co wa nia mo no gra ficz ne do ty czą ce dzia łal no ści wszyst kich an ty ko mu ni -
stycz nych or ga ni za cji dzia ła ją cych w PRL oraz zwal cza nia ich przez apa rat bez pie czeń stwa
w la tach 1944–1970163.

VI.�Podsumowanie

W ten spo sób za koń czył się waż ny etap two rze nia za so bu hi sto rycz ne go ar chi wum łódz -
kiej „bez pie ki”. Przez 30 lat zgro ma dzo no w ar chi wum naj pierw WUBP, po tem WUdsBP,
a na stęp nie KM MO za sób obej mu ją cy ma te ria ły wy two rzo ne przez apa rat bez pie czeń stwa
na te re nie Ło dzi oraz ob sza rze dzia łal no ści 20 jed no stek szcze bla miej skie go i po wia to we -

po li cyj ne go, wy wia dow cze go i kontr wy wia dow cze go oku pan ta hi tle row skie go w la tach 1939–1945; hi sto rię
apa ra tu wy wia dow cze go i kontr wy wia dow cze go Rzą du RP na Uchodź stwie i De le ga tu ry Rzą du RP na Kraj,
tłu ma cze nia z li te ra tu ry ob co ję zycz nej do ty czą cej wy wia dów i po li cji kra jów ka pi ta li stycz nych. AIPN Łd, pf
13/336, t. 2, Za rzą dze nie nr 0145 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 20 IX 1961 r. w spra wie or ga ni za cji i za kre -
su dzia ła nia ar chi wów re sor tu spraw we wnętrz nych, k. 295.

162 AIPN, 0326/596, Pi smo za stęp cy ko men dan ta ds. Służ by Bez pie czeń stwa KM MO w Ło dzi do dy rek -
to ra Biu ra „C” z 29 VI 1976 r. w spra wie sta nu prac nad opra co wa niem akt do ty czą cych walk or ga nów bez -
pie czeń stwa z od dzia ła mi zbroj ny mi i or ga ni za cja mi nie pod le gło ścio wy mi, k. 10–11. Za koń cze nie prac nad
opra co wa niem cha rak te ry styk prze wi dy wa no na ko niec 1977 r. Za stęp ca ko men dan ta miej skie go po stu lo wał
jed no cze śnie o zwięk sze nie za trud nie nia w Wy dzia le „C” o ko lej nych 5–6 eme ry tów, któ re po zwo li ło by na
za koń cze nie opra co wy wa nia cha rak te ry styk oraz zli kwi do wa nie za le gło ści w bra ko wa niu akt. Ibi�dem, k. 11. 

163 Ibi�dem, No tat ka do ty czą ca za trud nie nia eme ry tów SB pra cu ją cych w ze spo łach opra co wań ana li tycz -
nych w Biu rze „C” MSW i wy dzia łach „C” KW MO z 21 IX 1978 r., k. 12. W opar ciu o cha rak te ry sty ki od -
dzia łów zbroj nych i or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych za mie rza no stwo rzyć: opra co wa nia za gad nie nio wo -
-środ ow isk owe od no szą ce się do pod zie mia po akow skie go, en dec kie go, na ro do wo ścio we go, ban dy ty zmu,
sia tek ob ce go wy wia du; mo no gra fie do ty czą ce wal ki or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa o utrwa la nie i umac -
nia nie wła dzy ko mu ni stycz nej w Pol sce; in for ma tor o nie le gal nych or ga ni za cjach pod zie mia nie pod le gło ścio -
we go i opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej w la tach 1944–1970; ze sta wie nia sta ty stycz no -an al ityc zne wro gich fak -
tów i czy nów; mo no gra fie wo je wódz kich i po wia to wych ko mend MO w la tach 1944–1970; opra co wa nie
wszyst kich jed nost ko wych fak tów wro giej pro pa gan dy, nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy, dy wer sji, nie le -
gal ne go po sia da nia bro ni itp. Ibi�dem, k. 13.



go. Po 1975 r. struk tu ra wo je wódz ka „bez pie ki” zo sta ła za mknię ta w stre fie Ło dzi i kil ku
miast wcho dzą cych w skład aglo me ra cji łódz kiej. Si łą rze czy spa dła liczba za dań oraz
zmniej szył się na pływ akt do pio nu ar chi wal ne go KW MO w Ło dzi. 

Pod su mo wu jąc za tem okres wcze śniej szy, trze ba pa mię tać, że pra ca w Wy dzia le „C”
kon cen tro wa ła się za zwy czaj na wy ko ny wa niu do raź nych po le ceń Biu ra „C”, re ali za cji po -
trzeb jed no stek ope ra cyj nych oraz za dań wy ni ka ją cych z za kre su pra cy tej ko mór ki or ga ni -
za cyj nej. Wy mie ni łem po wyż sze ce le w ko lej no ści nie przy pad ko wej, po ka zu ją cej – mo im
zda niem – spo sób funk cjo no wa nia i hie rar chię waż no ści wy ko ny wa nych za dań w Wy dzia -
le „C”. Ana li za czyn no ści me ry to rycz nych i for mal nych uza sad nia po sta wie nie wnio sku, że
pro wa dził on ra czej dzia łal ność re gi stra tu ral ną niż ści śle ar chi wal ną. Kar to te ki za gad nie nio -
we i dzien nik re je stra cyj ny peł ni ły ro lę sko ro wi dza i re je stru re gi stra tu ral ne go, a nie ar chi -
wal ne go. Ar chi wum KM MO w Ło dzi, umiej sco wio ne w Wy dzia le „C”, nie by ło za tem ar -
chi wum o za so bie sta łym, ale wy ko nu ją cym czyn no ści wła ści we re gi stra tu rze.

W wy dzia łach „C” nie pra co wa li ar chi wi ści, lecz ty po wi funk cjo na riu sze, dla któ rych
„zsył ka” do ar chi wum by ła for mą ka ry za po peł nio ne prze wi nie nia, nie przy dat ność w pio -
nach ope ra cyj nych lub na gro dą dla scho ro wa ne go we te ra na wal ki o utrwa la nie wła dzy lu -
do wej, bę dą ce go w wie ku przed eme ry tal nym. Po sia da li oni za zwy czaj ni skie kwa li fi ka cje
ar chi wal ne i zde cy do wa nie le piej czu li się w za gad nie niach pra cy ope ra cyj nej.

Ana li zu jąc spra woz daw czość pio nu ar chi wal ne go, moż na na brać prze ko na nia, że naj -
waż niej sza by ła sta ty sty ka, ma gia ty się cy prze ję tych, zin dek so wa nych i wy bra ko wa nych
akt, prze pro wa dzo nych kwe rend, wy pi sa nych i po se gre go wa nych kart. Mia ła ona po tę go -
wać wra że nie ogrom ne go na kła du pra cy wło żo ne go w utrzy ma nie po rząd ku w ar chi wum.
Do pie ro po zna nie me cha ni zmów funk cjo no wa nia pio nu „C”, usta le nie zna cze nia pod sta wo -
wych ter mi nów ar chi wal nych po zwa la od two rzyć me cha nizm tej ma ni pu la cji. Opra co wa nie
nie po le ga ło na po rząd ko wa niu za so bu w ce lu je go udo stęp nie nia, kwe ren da spro wa dza ła
się do wska za nia do ku men tów, któ rych bez po sia da nia do stę pu do kar to tek nie moż na by ło
w pro sty spo sób zi den ty fi ko wać, in wen tarz (dzien nik) ar chi wal ny nie sta no wił pod sta wo -
wej po mo cy ar chi wal nej umoż li wia ją cej od szu ka nie akt, a je dy nie śro dek ewi den cyj ny
(spis) do ma te ria łów przy ję tych do ar chi wum. 

Za da nia prze wi dzia ne dla ar chi wum wy ko ny wa no czę sto w ra mach od gór nie za pro jek -
to wa nych ak cji, np. bra ko wa nia lub stwo rze nia okre ślo nych po mo cy ewi den cyj nych. Ca ła
ta tzw. spe cy fi ka ar chi wów or ga nów bez pie czeń stwa, pod szy ta au rą ta jem ni czo ści wy ni ka -
ją cej z ob ło że niem nie mal ca łe go za so bu klau zu la mi nie jaw no ści, mia ła za ka mu flo wać brak
po my słu na stwo rze nie w przy szło ści ar chi wum hi sto rycz ne go. Po kręt na struk tu ra or ga ni -
za cyj na ar chi wum i zgro ma dzo nych w nim ma te ria łów sta ła się nie zbęd na do ukry cia rze -
czy wi ste go ce lu gro ma dze nia ma te ria łów ar chi wal nych, ja kim by ło stwo rze nie ban ku da -
nych o oso bach i śro do wi skach roz pra co wy wa nych ope ra cyj nie przez „bez pie kę”.
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