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MUNDIAL – MEKSYK ‘86
POLSCY PIŁKARZE
W OTOCZENIU ESBEKÓW
W 1986 r. reprezentacja polskich piłkarzy jechała po raz czwarty
z rzędu na mundial. Jechała do Meksyku jako trzecia drużyna świa-
ta po wielkim sukcesie, jaki osiągnęła podczas poprzedniego mun-
dialu w Hiszpanii w 1982 r. Jechała też prawdopodobnie po raz
czwarty w towarzystwie oficerów Służby Bezpieczeństwa.

Mistrzostwa świata i udział w nich polskich piłkarzy były zbyt ważnym wydarzeniem
nie tylko sportowym, ale i społecznym, by służby bezpieczeństwa mogły pozostawić je
bez operacyjnej kontroli. Była to w ocenie bezpieki najważniejsza impreza sportowa
1986 roku, o dużym znaczeniu politycznym, która miała odbyć się: „w skomplikowanej
sytuacji politycznej, uwarunkowanej militarystycznym kursem polityki zagranicznej USA
– stanowiącym istotne zagrożenie dla pokoju światowego”1. SB obawiała się prób pozo-
stania na Zachodzie polskich piłkarzy i innych członków polskiej ekipy na MŚ w Mek-
syku, kontaktów piłkarzy z obcokrajowcami czy zawsze aktualnego podczas zagranicz-
nych wypraw polskich ekip sportowych tematu, nielegalnego obrotu dewizami. Obawiała
się również prowokacji politycznych. Był to przecież okres „posolidarnościowy” i bez-
pieka podejrzewała, że „członkowie Komitetu Pomocy Solidarności w Meksyku” będą
chcieli podczas MŚ zamanifestować istnienie struktur „Solidarności”.

SB uzyskała informację, że meksykańskie służby specjalne będą w pogotowiu. Na
każdym stadionie przebywała podczas meczu grupa funkcjonariuszy bezpieczeństwa
przebrana w stroje sportowe. Miała w sytuacjach krytycznych interweniować w dwu
etapach. Najpierw poprzez apel o zachowanie spokoju, a jeśli nie odniesie to skutku,
dążyć do opanowania sytuacji przy użyciu siły. Mimo to bezpieka liczyła się z tym, że
mecze naszej reprezentacji w Monterrey będą oglądać liczni kibice polonijni skorzy
do wywieszania polskich flag z symbolami „Solidarności”.

Ta sprawa musiała nurtować peerelowską Służbę Bezpieczeństwa już od pamięt-
nych wydarzeń podczas MŚ w Hiszpanii w 1982 r. Gdy Polacy rozgrywali tam drama-
tyczny mecz o wejście do półfinału z ZSRS, hiszpańscy realizatorzy często pokazy-
wali wielki transparent „Solidarności” umieszczony za jedną z bramek i trybuny, na
których powiewały biało-czerwone flagi z napisem „Solidarność”. Mecz był transmi-
towany w Polsce z niewielkim opóźnieniem, TVP wstawiała w obrazki trybun ze spo-
tkania innych drużyn. Polscy kibice mogli się tylko dziwić, że na trybunach królowały
flagi... brazylijskie. W przerwie, zapewne po interwencji peerelowskich władz, usu-

1 AIPN, IPN 0717/13, Sprawa obiektowa „Mexico 86”, k. 5.
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nięto transparent zza bramki. Konsternacja w kraju była wielka. Ten temat wzbudzał
potem podobne emocje jak awans naszych piłkarzy do półfinału MŚ.

Decyzja o „zabezpieczeniu”
SB postanowiła zmierzyć się z tymi „zagrożeniami” z odpowiednim do rangi wy-

darzenia zainteresowaniem i zaangażowaniem. Wniosek o wszczęcie sprawy obiek-
towej kryptonim „Mexico 86” na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Meksyk 86
został złożony 20 lutego 1986 r. W jej ramach bezpieka chciała dokładnie prześwie-
tlić działaczy sportowych, trenerów i zawodników przewidzianych do składu ekipy.
Oczywiście chciała tego dokonać poprzez sprawdzony schemat zorganizowania sieci
osobowych źródeł informacji.

Ponadto ważnym elementem miało być systematyczne współdziałanie i wymiana
informacji ze służbami bezpieczeństwa krajów socjalistycznych, uczestniczących
w „Mexico 86”. Bezpieka przywiązywała również dużą wagę do współpracy z kierow-
nictwem PZPN i GKKFiT (Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki). Współ-
praca ta miała pozwolić na wyeliminowanie wszelkich „nieprawidłowości i zagro-
żeń” ujawnionych w toku przygotowań do „Mexico 86” oraz podczas trwania imprezy.

Opiekun
Opiekunem z resortu, który miał bezpośrednio czuwać nad zachowaniem polskiej

ekipy podczas MŚ w Meksyku, był funkcjonariusz Departamentu III MSW ppłk

Podczas meczu Polska–ZSRS. Mistrzostwa Świata w Hiszpanii w 1982 r.
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TY Edward Kudybiński. Jego kandydaturę wysunął gen. Henryk Dankowski, zastępca
szefa SB, a zatwierdził gen. Władysław Ciastoń, szef SB i wiceminister MSW.

Co ciekawe, koszty pobytu ppłk. Kudybińskiego w Meksyku pokrywał GKKFiT, czyli
ówczesne ministerstwo sportu. Niezależnie od tego został on jednak wyposażony przez
rodzimy resort w kwotę 500 dolarów na cele operacyjne, pobierał również 1/4 diety
dziennej przez cały okres pobytu w Meksyku. Dietę wypłacali organizatorzy MŚ.

Ppłk Kudybiński odebrał pieniądze i był gotowy, by sprostać wydatkom operacyj-
nym. Poza 500 dolarami otrzymał również paszport służbowy na wszystkie kraje świata
i został zwolniony z obowiązku kontroli celnej podczas wyjazdu i powrotu. W swych
trudnych obowiązkach w Meksyku mógł liczyć na pomoc funkcjonariusza Departa-
mentu I MSW płk. Adama Pacholczaka.

Kudybiński nie reprezentował, rzecz jasna, Służby Bezpieczeństwa w sposób otwar-
ty. Oficjalnie był członkiem kierownictwa ekipy i występował jako przedstawiciel
GKKFiT. Dla kamuflażu swojej osoby wobec meksykańskich służb specjalnych brał
udział w wielu imprezach polityczno-propagandowych i współpracował w związku
z tym z Edwardem Mikołajczykiem, rzecznikiem prasowym PZPN, odpowiedzial-
nym za sprawy propagandy.

Z akt sprawy nie wynika, czy ów kamuflaż wobec meksykańskich służb specjal-
nych był udany, czy też nie. Można natomiast dowiedzieć się, że kamuflaż wobec
członków polskiej ekipy trwał bardzo krótko, bo w swoim sprawozdaniu z pobytu
w Meksyku Kudybiński żalił się: „mimo iż oficjalnie występowałem jako przedstawi-
ciel GKKFiT, po kilku dniach cała ekipa wiedziała, jaki resort reprezentuję, gdyż
byłem jedyną osobą spoza »towarzystwa«, które zna się wzajemnie od lat i wśród
którego panuje swoisty solidaryzm. Karygodnym jest fakt, że ujawniono moją osobę
wobec osób spoza ekipy”2. Chodziło o dwóch obywateli RFN.

Pomocnicy
Ppłk Kudybiński miał w swym „trudnym” przedsięwzięciu w Meksyku kilku pomoc-

ników. Podczas trwania mundialu korzystał z pomocy czterech tajnych współpracowni-
ków i jednego kontaktu operacyjnego. Z jednym z nich widywał się codziennie, a z po-
zostałymi czterema odbył 12 spotkań. W aktach sprawy „Mexico 86” nie ma nawet
kryptonimów tajnych współpracowników, z którymi utrzymywał kontakt ppłk Kudybiń-
ski, nie mówiąc już o ich personaliach. Pojawiają się za to trzy dokumenty informujące
o planach kompletowania przez bezpiekę składu osobowych źródeł informacyjnych.

W piśmie z 29 kwietnia 1986 r. bezpośredni przełożony Kudybińskiego, naczel-
nik Wydziału IX Departamentu MSW płk Leszek Budzikowski, informował naczel-
nika Wydziału III WUSW w Katowicach ppłk. Wieniewskiego, że jednym z człon-
ków ekipy wyjeżdżającej na MŚ jest działacz PZPN oraz dwaj dziennikarze z terenu
Katowic. W związku z tym, że pobyt reprezentacji polskiej będzie zabezpieczany
operacyjnie przez ppłk. Edwarda Kudybińskiego, usytuowanego w kierownictwie
ekipy, prosił o uzgodnienie z ww. osobami krótkiego hasła, umożliwiającego nawią-

2 Ibidem, k. 47.
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zanie z nimi kontaktu. Niezależnie od powyższego prosił o dokonanie doraźnego
pozyskania jednego z lekarzy reprezentacji lub któregoś z zawodników drużyny re-
prezentacyjnej, wywodzącego się z klubu śląskiego, oraz uzgodnienia hasła na kon-
takt z ppłk. Kudybińskim. W aktach sprawy „Mexico 86” nie ma żadnych informacji
o tym, czy próby pozyskania przyniosły pozytywny skutek.

W odpowiedzi ppłk Wieniewski poinformował, że osobami wyjeżdżającymi wraz
z reprezentacją Polski do Meksyku są dwaj dziennikarze z terenu Katowic i można
było z nimi nawiązać kontakt przez podanie hasła: „Pozdrowienia od Pana Leszka
z Katowic”3. Co do pozostałych osób nie było możliwości nawiązania kontaktu.

Z kolei w szyfrogramie z 16 maja 1986 r. zastępca naczelnika Wydziału III WUSW
w Łodzi Z. Tabakiewicz meldował płk. Budzikowskiemu, że z  Łodzi do obsługi mun-
dialu ‘86 został wydelegowany dziennikarz, z którym można było nawiązać kontakt
na hasło „Jestem od przyjaciela Sławomira Rogalskiego”4. Miało to być źródło wia-
rygodne, w części sprawdzone.

Niepożądani goście
Podczas pobytu polskiej ekipy w Meksyku przydarzyło się kilka sytuacji, które

rozbudziły w ppłk. Kudybińskim wzmożoną czujność. Niepokoiły go bardzo kontakty
członków polskiej ekipy z cudzoziemcami.

Pewien obywatel RFN i jego przyjaciółka przybyli 27 maja do ośrodka Bahia Escon-
dida w Monterrey, w którym podczas mundialu zakwaterowana była polska ekipa, i –
jak stwierdził ppłk Kudybiński – dzięki pomocy skarbnika PZPN Edwarda Kucowicza,
drugiego trenera Bernarda Blauta i zastępcy szefa misji Henryka Loski zostali zakwa-
terowani w pomieszczeniach przeznaczonych dla ekipy polskiej. Ów Niemiec miał
rozmawiać z niektórymi zawodnikami na temat transferów do drużyn zachodnionie-
mieckich. Kudybiński był wyczulony na to zagadnienie. Zasugerował natychmiast sze-
fowi misji Jerzemu Domańskiemu, wiceprezesowi PZPN, usunięcie tej pary z ośrodka.
Jednak ze względu na różnorodne działania obronne podejmowane przez Blauta, Lo-
skę i Kucowicza wspomniany obywatel RFN wyjechał dopiero po trzech dniach.

Oficer bolał ponadto, że Kucowicz celowo wprowadził w błąd sekretarza general-
nego PZPN Zbigniewa Kalińskiego, sugerując mu, że z inicjatywy ppłk. Kudybiń-
skiego policja meksykańska chciała w sposób brutalny (przemocą) usunąć wspo-
mnianą parę z Bahia Escondida. Pokazuje to, że członkowie ekipy potrafili sobie
poradzić z zapędami ppłk. Kudybińskiego i storpedować jego działania przez odpo-
wiednie przedstawianie ich szefostwu PZPN.

Kudybiński raportował też o usilnych próbach dostania się do ośrodka Bahia Escon-
dida wielu Polaków zamieszkałych na stałe w USA. Próby te jakoby udaremniono,
oprócz jednego przypadku. Wykorzystując fakt wymiany z podobnym ośrodkiem
w Teksasie, dyrektor Bahia Escondida zakwaterował 1 czerwca w budynku zajmowa-
nym przez ekipę polską 6 osób polskiego pochodzenia oraz trzy młode dziewczyny,

3 Ibidem, k. 29.
4 Ibidem, k. 28.
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„że są to panienki lekkich obyczajów z Teksasu”5.

Grupa Polaków z USA – według słów Kudybińskiego – nawiązała natychmiast bardzo
bliskie kontakty z polskimi zawodnikami. W związku z tym podpułkownik zdopingował
szefa misji do podjęcia działań zmierzających do usunięcia tej grupy z Bahia Escondida
oraz ograniczenia kontaktu z zawodnikami. Płk Pacholczak przeprowadził na ten temat
rozmowę z przedstawicielami policji, a szef misji poprosił o pomoc Komitet Organizacyj-
ny Mundialu w Monterrey. W rezultacie tych starań usunięto z ośrodka wspomniane trzy
„panienki”, a grupę osób polskiego pochodzenia zakwaterowano w innym budynku. Ku-
dybiński podkreślał, że mimo nacisków jego i płk. Pacholczaka, kierownictwo sportowe
(Loska i trenerzy) nie wpłynęło na zawodników, aby przerwali kontakty z tą grupą…

„Solidarność” i inne zagrożenia
Jeśli chodzi o zagrożenia o charakterze polityczno-operacyjnym, Kudybiński przy-

znał co prawda, że było ich niewiele, ale wymagały podejmowania właściwych działań,
które ograniczały ich skutki: „w trakcie meczów rozgrywanych w Monterrey ekspono-
wane były na stadionie jedynie dwie flagi, nawiązujące do działalności »Solidarności«.
Jedna biało-czerwona z napisem »Brawo Solidarność« i druga również biało-czerwo-
na z napisem »Boże błogosław Solidarność« z jednej strony, a z drugiej »God bless
Solidarity«. Ta druga flaga była następnie eksponowana w prasie i meksykańskiej TV.
Po interwencjach policji w dwóch ostatnich meczach flagi nie były eksponowane”6.

Innym zagrożeniem polityczno-operacyjnym, jakie zarejestrował ppłk Kudybiński,
było wydarzenie z 21 maja. Znacznie opóźnił się wtedy odlot samolotu z Meksyku do
Monterrey, którym miała odlecieć polska drużyna, a na lotnisku w Monterrey zdziwie-
nie budziła bardzo duża ilość sił policyjnych i porządkowych. Kilka dni potem ppłk
Kudybiński uzyskał informację z Komitetu Organizacyjnego, że było to związane z otrzy-
manym przez linie lotnicze „Air Mexicana” anonimowym telefonem, iż w samolocie,
którym miała lecieć polska drużyna, podłożona jest bomba. Oczywiście Kudybiński
stwierdził, że było to celowe działanie meksykańskiej „Solidarności”.

Esbecka ocena efektów sportowych
Oceniając organizację pobytu polskiej ekipy, Kudybiński był przekonany, że PZPN

zapewnił drużynie narodowej wszelkie warunki do dobrego przygotowania sporto-
wego na mundialu. Również warunki zakwaterowania, wyżywienia oraz treningów
i wypoczynku w Monterrey miały być bardzo dobre. Organizacja w miejscu pobytu
w Bahia Escondida była również w porządku, chociaż – co zaznaczył ppłk Kudybiński
– wystąpił szereg niedomagań czy wręcz nieprawidłowości. Głównym ich powodem
miało być występowanie pionu sportowego (Loska, Piechniczek i Blaut) z postulata-
mi i życzeniami. „Pod ich wpływem zmieniano ustalone poprzednio plany drużyny na
dzień następny, wysuwano dodatkowe roszczenia finansowe, które prezentował Zbi-

5 Ibidem, k. 41.
6 Ibidem, k. 42.
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gniew Boniek jako kapitan drużyny, nie informowano szefa misji wiceprezesa PZPN
Jerzego Domańskiego o rozdziale premii dewizowych”7. Ppłk Kudybiński nie był
jednak człowiekiem zajadłym i usprawiedliwiał brak zdecydowanej reakcji na te
nieprawidłowości ze strony szefa misji Jerzego Domańskiego obawą, że w przypadku
niepowodzenia sportowego pion sportowy z trenerem Piechniczkiem na czele wytłu-
maczy to wtrącaniem się kierownictwa do spraw szkoleniowych.

Trener reprezentacji Antoni Piechniczek, a zwłaszcza Zbigniew Boniek, był solą
w oku ppłk. Kudybińskiego. Uznał, że negatywny wpływ na opinię o polskiej ekipie
w Meksyku wywarły częste zmiany planów zajęć drużyny i niedopuszczenie dzienni-
karzy na treningi, co powodowało niepotrzebne perturbacje i krytyczne komentarze
w prasie meksykańskiej. Zmiany te wprowadzał – jak informuje podpułkownik –
przede wszystkim trener Piechniczek, działający pod wpływem Zbigniewa Bońka.

7 Ibidem, k. 43.
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TY Boniek był kapitanem drużyny, piłkarzem od 4 lat występującym w najsilniejszej
wówczas lidze świata, czyli w lidze włoskiej, zawodnikiem, który zdobył już wtedy
wszystkie najcenniejsze trofea w klubowej piłce nożnej jako napastnik Juventusu.
Był zdobywcą Pucharu Europy, Superpucharu oraz Pucharu Zdobywców Pucharów
i solidnie zapracował na status gwiazdy światowego futbolu, Kudybiński oczerniał
Bońka i donosił, że „zachowanie i postawa Zbigniewa Bońka miały negatywny wpływ
zarówno na atmosferę wśród zawodników, jak i zapewne na osiągnięty ostateczny
rezultat, bowiem oprócz »ustawiania« trenera, zarówno co do treningów, meczów
sparingowych i składu drużyny, Boniek przeprowadził poufne rozmowy z przedstawi-
cielami Adidasa, w wyniku których miał otrzymać ok. 30 tysięcy DM (informacja
pochodzi z dwóch źródeł) za występowanie na mundialu w butach tej firmy, we Wło-
szech Boniek występuje w butach firmy Puma. Nie był także, jak zakładano, liderem
drużyny, a wręcz przeciwnie był jednym z nielicznych zawodników wykazujących cał-
kowity brak zaangażowania w walce sportowej. Boniek miał pełną świadomość, że
nie spełnił oczekiwań ani kierownictwa drużyny, ani kolegów z drużyny. Obawiając
się konfliktów z kolegami (mogło dojść nawet do rękoczynów), którzy ocenili, że
zmarnował kilka stuprocentowych sytuacji strzeleckich i nie walczył na boisku, udał
się za zgodą kierownictwa ekipy z Guadalajary do Włoch”8.

Dla kogo premie
Tak naprawdę zdaniem Kudybińskiego zawiódł jedynie Zbigniew Boniek, bo miał

czelność wypowiadać swoje zdanie, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Tymczasem
Zbigniew Boniek, występując od 4 lat we Włoszech, miał świadomość, że premie
dewizowe oferowane piłkarzom przez włodarzy PZPN i GKKFiT są śmiesznie ni-
skie. Piłkarze i trenerzy byli oczywiście jawnie oszukiwani i rzeczywiście w aktach
sprawy obiektowej „Mexico 86” znajduje się projekt premii dewizowych dla polskiej
ekipy sportowej za udział w mundialu, który tego dowodzi.

W pierwszej rundzie rozgrywek za każdy wygrany mecz zawodnicy grający, w tym
także rezerwowi wchodzący na boisko, mieli otrzymać do 500 dolarów USA, w przypad-
ku remisu połowę tej kwoty. Za mecz przegrany przewidywano 100 dolarów dla zawod-
ników grających i rezerwowych wchodzących na boisko. Za wyjście z grupy była przewi-
dziana dodatkowa premia. Do podziału było 30 tys. dolarów USA na całą ekipę sportową.

W drugiej fazie rozgrywek za każdy wygrany mecz do podziału miało być 25 tys.
dolarów USA dla ekipy sportowej. W przypadku zakwalifikowania się do czwórki
najlepszych drużyn świata premia miała być ustalona w odrębnym trybie.

Jeśli chodzi o zasady premiowania trenerów, lekarzy i masażystów, to I trener otrzy-
mywał 100 proc. tej kwoty, którą dostawali grający zawodnicy, II trener 60 proc., III tre-
ner 40 proc., I lekarz 40 proc., II lekarz 10 proc. i masażyści również po 10 proc.

W przypadku zdobycia w pierwszej rundzie maksymalnej liczby punktów łączna
kwota premii do podziału wynosiłaby 60 tys. dolarów, co stanowiło ok. 10 proc. spo-
dziewanych zysków netto. Podobnie sytuacja wyglądała z pozostałymi premiami sta-

8 Ibidem, k. 44–45.
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nowiącymi także ok. 10 proc. zysków netto. Pokrycie tych kosztów przewidziane było
z tytułu wpływów za udział w MŚ od FIFA. Minimalne wpływy, uwzględniając wy-
łącznie rozgrywki w pierwszej rundzie, miały wynieść ok. 1 mln dolarów USA. Tanio
zatem wyceniano wysiłek piłkarzy i trenera. Resztę, czyli 90 proc., zgarniał prawdo-
podobnie GKKFiT oraz PZPN, czyli szeroko pojęci działacze.

Poza Zbigniewem Bońkiem według ppłk. Kudybińskiego zdecydowana większość
zawodników podczas pobytu w Meksyku prezentowała właściwą postawę polityczną,
sportową i etyczną. Wyjątki dotyczyły zawodników kontaktujących się z grupą Pola-
ków z USA i jednego incydentu, który wydarzył się podczas powrotu piłkarzy do Pol-
ski. Ppłk Kudybiński nie mógł powstrzymać się, jak na strażnika moralności przysta-

Mundial, Meksyk 1986 r.

Fot. CAF–PAP
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wrotnej mieli oni znajdować się ciągle w stanie nietrzeźwym, a ich postawa i zacho-
wanie w trakcie przelotu samolotem „Lufthansy” miały powodować częste interwen-
cje kapitana i personelu. W końcu podpułkownik nie zdzierżył i ponownie się
zdekonspirował: „wobec nieudanych prób przywołania ich do porządku przez kie-
rownictwo ekipy, zaangażowałem się osobiście, co przyniosło pozytywny skutek”9.

Z miejscowymi służbami
Ppłk Kudybiński w swoim raporcie z operacyjnego zabezpieczenia polskiej ekipy

podczas mundialu w Meksyku poinformował również o sposobie zabezpieczenia eki-
py polskiej przez policję i służby specjalne Meksyku.

Przed mistrzostwami strona meksykańska dążyć miała do zapewnienia bezpieczeń-
stwa ekip własnymi siłami. Jednak w wyniku rzekomego nacisku USA w kwietniu 1986 r.
odbyły się rozmowy Prokuratora Generalnego USA z jego meksykańskim odpowied-
nikiem, w wyniku których przyjęto amerykańską wersję dotyczącą współpracy w zakre-
sie przekazu informacji o osobach z państw trzecich i dyplomatach z państw socjali-
stycznych. Informacja ta miała pochodzić według Kudybińskiego od KGB.

 W związku z tymi ustaleniami i po incydencie ze Zbigniewem Piechą (radcą
Ambasady PRL w Meksyku, porwanym przez nieznanych sprawców przed MŚ i zwol-
nionym po kilku godzinach) ekipa polska została objęta najwyższą kategorią zabez-
pieczenia, tzw. A-3 (stopień zagrożenia poszczególnych ekip określono w 3-stopnio-
wej skali od A-1 do A-3).

W ramach operacyjnego zabezpieczenia ekipy Kudybiński podzielił zadania z płk.
Adamem Pacholczykiem z Departamentu I MSW, który był akredytowany jako czło-
nek kierownictwa, odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o współ-
pracę ze stroną meksykańską, Kudybiński był bardzo zadowolony. Chwalił się, że
strona meksykańska informowała go o osobach, które usiłowały dostać się do ośrod-
ka, i uzgadniała z nim, kogo można wpuścić, kogo zaś nie. Poinformowała go też, że
wspomniana wyżej grupa Polaków z USA przywiozła ze sobą trzy „panienki” lekkich
obyczajów. Poza tym wypożyczano mu lornetkę do obserwowania na stadionie trans-
parentów „Solidarności”, a strona meksykańska interweniowała z chwilą ich wskaza-
nia. Był również przez nią na bieżąco informowany o osobach, które odwiedzały za-
wodników, a na co dzień jego kontakty z funkcjonariuszami z Meksyku były jakoby
życzliwe czy wręcz przyjacielskie.

Podsumowania
Odrębnego potraktowania wymagała ocena działaczy przebywających z ekipą, któ-

rej dokonał ppłk Kudybiński. Według niego kilku z nich wykazało się pracowitością,
zaangażowaniem i prezentowało właściwą postawę polityczną. Byli to: rzecznik praso-
wy PZPN Edward Mikołajczyk, sekretarz generalny PZPN Zbigniew Kaliński, kierow-
nik drużyny Karol Gębka, wiceprezesi PZPN Jerzy Piątkowski i Jerzy Domański. Szef

9 Ibidem, k. 45.
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misji Jerzy Domański pomimo braku doświadczenia starał się dobrze kierować całym
zespołem, organizował „codzienne odprawy robocze”, chociaż można mu było ponoć
zarzucić zbytnią ustępliwość wobec propozycji czy wręcz żądań pionu sportowego.

W swoim sprawozdaniu ppłk Kudybiński dokonał oczywiście rozliczenia finan-
sów: „Podczas pobytu w Meksyku dysponowałem kwotą 500 dolarów USA na cele
operacyjne (zgodnie z zatwierdzonym raportem przeciętnie 100 dolarów na tydzień).
Podczas miesięcznego pobytu wydatkowałem 310 dolarów USA, na co przedstawiam
odrębny raport rozliczeniowy. Ze względu na fakt, że organizatorzy wypłacili na
miejscu tzw. kieszonkowe w wysokości 1/4 dziennej diety, zwróciłem do Departa-
mentu Finansowego MSW sumę 122 dolarów, które pobrałem zaliczkowo na poczet
przysługującej mi diety”10.

Na koniec swojego sprawozdania ppłk Kudybiński konkludował, że miesięczny
pobyt z zawodnikami i działaczami pozwolił mu na pogłębienie posiadanych dotych-
czas informacji o środowisku piłkarskim, co miało być pomocne w jego dalszej pracy
operacyjnej. Oceniając postawę zawodników, dostrzegł brak pracy wychowawczej,
co przejawiało się zarówno w codziennym zachowaniu (brak kultury osobistej, pale-
nie papierosów), jak i braku pełnej świadomości, że reprezentują państwo polskie.
Na podkreślenie zasługiwała przy tym według niego nikła albo żadna reakcja działa-
czy odpowiedzialnych za sprawy wychowawcze. Podkreślił, że baczną uwagę przy
wyjazdach tego typu należy zwracać na dokonanie sprawdzeń przez komórki celne,
zwłaszcza ilości wywożonych i wwożonych dewiz.

Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej kryptonim „Mexico 86” dotyczącej
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej został zatwierdzony przez zastępcę dyrektora
Departamentu III MSW płk. Leszka Budzikowskiego dopiero 26 marca 1988 r.
W związku ze zrealizowaniem działań zabezpieczających właściwy przebieg pobytu
polskiej reprezentacji narodowej na MŚ w Piłce Nożnej w Meksyku, sprawa obiekto-
wa kryptonim „Mexico 86” została zakończona, a materiały złożone w archiwum Biura
„C” MSW.

* * *
Był to ostatni mundial polskich piłkarzy w towarzystwie przedstawiciela bezpieki.

Kolejny odbywał się już po rozpadzie bloku państw socjalistycznych, a Polacy zagrali
na MŚ dopiero po 16 latach od wyprawy do Meksyku.

10 Ibidem, k. 46.
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              Z-CA SZEFA
Służby Bezpieczeństwa MSW

TAJNE
DYREKTOR DEPARTAMENTU III

gen. bryg. H. Dankowski

WNIOSEK

o wszczęcie sprawy obiektowej Kryptonim   „Mexico 86”

Na: Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Meksyk 86

Cel założenia: W dniach 31.05. – 29.06.1986 r. w Meksyku odbędą się Mi-
strzostwa Świata w Piłce Nożnej z udziałem 24 reprezentacji narodowych,
w tym 45-osobowej ekipy polskiej. Będzie to największa światowa impreza
sportowa 1986 roku, o dużym międzynarodowym znaczeniu sportowym
i politycznym.

„Mexico 86” odbędą się w trudnej i skomplikowanej sytuacji międzyna-
rodowej, uwarunkowanej militarystycznym kursem polityki zagranicznej
USA – stanowiącym istotne zagrożenie dla pokoju światowego.

Istnieje duża możliwość wystąpienia w czasie trwania imprezy wielu
zagrożeń w postaci prowokacji politycznych, namawiania członków pol-
skiej ekipy do pozostania na Zachodzie, aktów terroru fizycznego i innych,
wynikających z realizacji określonych celów i zadań przez zachodnie służ-
by specjalne.

W związku z tym, planuje się podjęcie systematycznych działań opera-
cyjnych, mających na celu zabezpieczenie uczestnictwa naszej ekipy, w ra-
mach sprawy obiektowej kryptonim „Mexico 86”.

Praca w sprawie obiektowej będzie realizowana wg odrębnego planu
i ukierunkowana na:

– głębokie rozpoznanie działaczy sportowych, trenerów i zawodników
przewidzianych do składu ekipy;

– zorganizowanie sieci osobowych źródeł informacji;
– systematyczne współdziałanie i wymiana informacji ze służbami bez-

pieczeństwa krajów socjalistycznych, uczestniczących w „Mexico 86”;
– współdziałanie z kierownictwem PZPN i GKKFiT w celu eliminacji wszel-

kich nieprawidłowości i zagrożeń ujawnionych w toku przygotowań do
„Mexico 86” oraz podczas trwania imprezy.

NACZELNIK WYDZIAŁU IX
Departamentu III MSW

płk mgr Leszek Budzikowski
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„ZATWIERDZAM”             Warszawa, 1988-03-26.
Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU III
płk mgr Leszek Budzikowski

TAJNE SPEC. ZNACZENIA
              Egz. pojedynczy

WNIOSEK

o zakończenie sprawy obiektowej kryptonim „Mexico – 86” dot. Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej.

W dniach 31.05. – 29.06.1986 r. w Meksyku odbyły się Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej, z udziałem 24 reprezentacji narodowych, w tym 45-sobo-
wej ekipy polskiej.

Prowadzone w ramach sprawy obiektowej działania operacyjne, umoż-
liwiły wszechstronne zabezpieczenie pobytu polskiej reprezentacji w Mek-
syku. Pozwoliły one m.in. na pogłębienie rozpoznania środowiska piłkar-
skiego, szczególnie w kontekście postaw etyczno-moralnych oraz
ideowo-politycznych, prezentowanych przez zawodników i działaczy, a tak-
że ich powiązań interpersonalnych.

W trakcie realizacji zadań operacyjnych, podczas pobytu w Meksyku,
wyeliminowano szereg zagrożeń o różnorodnym charakterze, m.in. uda-
remniono przekazanie dla polskiej drużyny plakietek okolicznościowych
sygnowanych przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, b. Kombatan-
tów Armii Krajowej i komitet „Solidarności” meksykańskiej. Przejęte plakiet-
ki zostały w komplecie przywiezione do kraju.

Uwagi i spostrzeżenia z operacyjnego zabezpieczenia udziału polskiej
ekipy w Mistrzostwach Świata, zostały przekazane zainteresowanym jed-
nostkom organizacyjnym resortu SW oraz Szefostwu WSW i kierownictwu
b. GKKFiT.

W związku ze zrealizowaniem działań zabezpieczających właściwy
przebieg pobytu polskiej reprezentacji narodowej na Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej w Meksyku, sprawa obiektowa kryptonim „Mexico – 86” zo-
staje zakończona, a materiały złożone w archiwum Biura „C” MSW.

NACZELNIK WYDZIAŁU IX
DEP. III MSW

PPŁK MGR P. OCHOCIŃSKI




