
Ma�rze�na�Kruk

Nisz�cze�nie�ma�te�ria�łów�
ar�chi�wal�nych�w Wo�je�wódz�kim
Urzę�dzie�Spraw�We�wnętrz�nych

w Gdań�sku�w la�tach�
1989–1990

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed -
nym z naj bar dziej prze trze bio nych w ska li kra ju. Do nie daw na wśród zgro ma dzo -
nych w ar chi wum gdań skie go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej do ku men tów znaj do -

wa ło się nie wie le ma te ria łów po zwa la ją cych na od two rze nie pro ce su nisz cze nia akt
w la tach 1989–1990. Trze ba by ło ba zo wać na do nie sie niach pra so wych i po gło skach mó -
wią cych o pa le niu akt na wy sy pi sku śmie ci, ogród kach dział ko wych itp. Wy ją tek sta no wił
Pro to kół li kwi da cji i prze ka za nia ma te ria łów i do ku men tów Wy dzia łu IV WUSW w Gdań -
sku z 16 XI 1989 r.1 oraz kil ka na ście pro to ko łów bra ko wa nia akt ze stycz nia 1990 r.
sporzą dzo nych głów nie przez funk cjo na riu szy re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych
wo je wódz twa gdań skie go oraz po szcze gól nych wy dzia łów WUSW2. Są to jed nak do ku -
men ty szcząt ko we. Po dob nie jak prze ka za ny przez De le ga tu rę Urzę du Ochro ny Pań stwa
w Gdań sku ste no gram wy stą pie nia gen. bryg. Krzysz to fa Maj chrow skie go3, dy rek to ra De -
par ta men tu Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa, który na od pra wie na czel ni ków
wy dzia łów ochro ny kon sty tu cyj ne go po rząd ku państwa wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych 21 grudnia 1990 r. stwier dził, że „pro wa dzo ne do tych czas spra wy obiek to we
na le ży za koń czyć i zło żyć w ar chi wach lub prze kształ cić w spra wy pro ble mo we. Na mar -
gi ne sie chciał bym do dać, aby przej rzeć je rów nież pod ką tem wcze śniej szych za le ceń na te -
mat wy łą cze nia i znisz cze nia nie któ rych ma te ria łów. Nie któ re zaś spra wy, jak na przy kład
do ty czą ce dusz pa ster stwa aka de mic kie go, na le ża ło by w ogó le znisz czyć”4. Co więcej, nie
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1 AIPN Gd, 0046/600, Pro to kół li kwi da cji i prze ka za nia ma te ria łów i do ku men tów Wy dzia łu IV WUSW
w Gdań sku z 16 XI 1989 r., k. 104.

2 Ibi�dem, k. 47. 
3 Krzysz tof Maj chrow ski (ur. 1929 r.), gen. bryg. W la tach 1952–1965 funk cjo na riusz w UBP (UdsBP) m.st.

War sza wy i KS MO; od 1965 r. kie row nik gru py Wy dzia łu III KS MO w War sza wie; od 1969 r. funk cjo na riusz
Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW; od 1979 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, a od
1984 r. na czel nik Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW; od 1985 r. za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW,
a od 1987 r. dy rek tor De par ta men tu III MSW; w la tach 1989–1990 dy rek tor De par ta men tu Ochro ny Kon sty tu -
cyj ne go Po rząd ku Pań stwa MSW. Twa�rze�Bez�pie�ki�1944–1990.�Ka�ta�log�wy�sta�wy, War sza wa 2007.

4 AIPN Gd, 0046/600, Wy stą pie nie dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Państwa
gen. bryg. Krzysztofa Maj chrow skie go, k. 43.



od na le zio no doku men tów po dob nych do tych, któ re w swo im ar ty ku le Roz�kaz�–�znisz�czyć!
opi sał Rado sław Pe ter ma n5. 

Z uwa gi na po wyż sze nie zwy kle cen nym na byt kiem oka za ły się przy ję te do za so bu ak ta
spra wy po stę po wa nia Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Gdań sku (V Ds. 37/91) oraz ak ta Są du
Re jo no we go w Gdań sku (IV K 724/97) prze ciw ko płk. Ja no wi So snow skie mu i płk. Ze no -
no wi Rin go wi. Śledz two w spra wie nisz cze nia do ku men tów w WUSW w Gdań sku zo sta ło
wsz czę te 17 wrze śnia 1991 r. w związ ku z prze ka za niem przez mi ni stra spra wie dli wo ści do
gdań skiej pro ku ra tu ry in for ma cji mi ni stra spraw we wnętrz nych do ty czą cej sta nu ma te ria -
łów ar chi wal nych w Wy dzia le Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku po zo sta -
łych po Wy dzia le „C” by łe go WUSW w Gdań sku z 15 kwietnia 1991 r. Z do ku men tu te go
wy ni ka, iż w okre sie od sierp nia 1989 r. do stycz nia 1990 r. nie zgod nie z prze pi sa mi znisz -
czo no wie le akt by łe go WUSW w Gdań sku, za rów no tych prze ka za nych do Wy dzia łu „C”,
jak i znaj du ją cych się w dys po zy cji po szcze gól nych pio nów. In for ma cja zo sta ła opra co wa -
na przez Krzysz to fa Bol li na, któ ry 1 sierp nia 1990 r. zo stał sze fem Wy dzia łu Ewi den cji i Ar -
chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku i wraz ze swo im sied mio oso bo wym ze spo łem przy -
stą pił do oce ny prze ka za ne go pod je go pie czę za so bu (w tym cza sie od było się rów nież
wydzielenie akt wy two rzo nych przez b. MO i prze ka za nie ich do po li cji)6. In wen ta ry za cja
ma te ria łów ar chi wal nych by łej SB wo je wódz kich urzę dów spraw bez pie czeń stwa w Gdań -
sku, El blą gu i Słup sku trwa ła od 1 grud nia 1990 r. do 1 kwiet nia 1991 r. 

Od ma ja 1989 r. w związ ku z za cho dzą cy mi zmia na mi po li tycz ny mi roz po czę to re or ga -
ni za cję struk tur SB. Dzia ła nia te wy ko rzy sta no do prze pro wa dze nia ak cji nisz cze nia do ku -
men tów, któ re mo gły ujaw nić rze czy wi sty cha rak ter pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa.
W trak cie pro wa dzo ne go śledz twa pro ku ra tor Ja nusz Kra jew ski zgro ma dził wie le ma te ria -
łów po twier dza ją cych fakt, iż ma so we nisz cze nie akt by łych służb nie by ło „zła ma niem
dys cy pli ny” czy „ak tem sa mo wo li” po szcze gól nych funk cjo na riu szy SB w ca łym kra ju,
jak pró bo wa no to po cząt ko wo tłu ma czyć, a za kro jo ną na ogrom ną ska lę ak cją prze pro wa -
dzo ną na roz kaz sze fo stwa MSW7. Po zwa la ją one od two rzyć prze bieg ope ra cji nisz cze nia
do ku men tów by łej SB. Ja sno też do wo dzą, iż de cy zje w tej spra wie za pa dły na szcze blu
cen tral nym. Z uwa gi na to, iż więk szość tych do ku men tów jest ma ło zna na, wypada je
scha rak te ry zo wać.

Po pierwsze będzie to wy ciąg z te le kon fe ren cji gen. Hen ry ka Dan kow skie go8 i gen. Ze no -
na Trzciń skie go9, któ ra mia ła miej sce naj praw do po dob niej 31 lip ca 1989 r. Pod ko niec te le -
kon fe ren cji gen. Dan kow ski po wie dział: „Po nie waż na gro ma dzi ło się du żo spraw i do ku men -

5 R. Pe ter man, Roz�kaz�–�znisz�czyć!, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2006, nr 1–2, s. 112–115.
6 War to tu taj nad mie nić, że nie do koń ca są ja sne za sa dy, na podstawie któ rych do ko na no po dzia łu za so bu

Wy dzia łu „C” WUSW w Gdań sku. Do ar chi wów po li cyj nych tra fi ły wszyst kie ak ta oso bo we funk cjo na riu szy
SB oraz niektóre ma te ria ły ope ra cyj ne.

7 Do ku men ty te zo sta ły zgro ma dzo ne w ra mach spra wy to czą cej się przed Są dem Re jo no wym w Piotr ko -
wie Try bu nal skim prze ciw ko Henrykowi Dan kow skie mu.

8 Hen ryk Dan kow ski (ur. 1929 r.), gen. lu do we go WP. W la tach 1959–1982 funk cjo na riusz WSW; od 1982 r.
dy rek tor De par ta men tu III MSW; w okre sie 20 XII 1986–31 X 1989 pod se kre tarz sta nu w MSW, a na stęp nie
31 X 1989–6 VII 1990 I za stęp ca mi ni stra spraw wewnętrznych. AIPN, 0604/1922, t. 1–2, Ak ta oso bo we Hen -
ry ka Dan kow skie go.

9 Ze non Trzciń ski (ur. 1934 r.), gen. MO. W la tach 1960–1964 star szy ofi cer do cho dze nio wy Sek cji 2 Wy -
dzia łu Do cho dze nio we go KW MO w Po zna niu; w la tach 1967–1970 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go
KW MO w Po zna niu; w la tach 1979–1972 na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go KW MO w Po zna niu; od 1972 r. ko men -
dant Szko ły Ofi cer skiej w Szczyt nie; w la tach 1975–1976 ko men dant wo je wódz ki MO w Lu bli nie; w la tach
1976–1980 ko men dant Aka de mii Spraw We wnętrz nych; w la tach 1981–1987 za stęp ca ko men dan ta głów ne go
MO; w la tach 1987–1990 ko men dant głów ny MO. AIPN, 710/467, Ak ta oso bo we Ze no na Trzciń skie go.
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tów, na le ża ło by od chu dzić na sze sza fy. W związ ku z po wyż szym pro szę o roz wa że nie i do ko -
na nie we ry fi ka cji po sia da nych ma te ria łów ope ra cyj nych. Po dru gie – znisz cze nie do ku men -
tów nie przed sta wia ją cych war to ści ope ra cyj nej ani po znaw czej oraz ta kich, któ re wy kra cza ją
po za za kres za in te re so wań Służ by Bez pie czeń stwa w ak tu al nej sy tu acji spo łecz no -p ol ityc z -
nej. [...] Po win ni śmy po zbyć się ma te ria łów nie po sia da ją cych związ ku z ak tu al nie re ali zo -
wany mi za da nia mi. W tym m.in.: in for ma cji do ty czą cych «So li dar no ści» i dzia łal no ści kle ru
ka to lic kie go [...]. Po dru gie – da nych o we wnętrz nym lub ze wnętrz nym funk cjo no wa niu or -
ga ni za cji spo łecz no -p ol ityc znych, sto wa rzy szeń i in sty tu cji pań stwo wych ma ją cych bez po -
śred nio związ ki z za da nia mi Służ by Bez pie czeń stwa. Po trze cie – in for ma cji do ty czą cych in -
sty tu cji go spo dar czych i za kła dów pra cy, któ re zbie ra no, [...] wy kra cza ją cych po za czyn no ści
nie zbęd ne dla ochro ny ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej oraz in ne in te re sy gospo dar cze pań -
stwa. We ry fi ka cją na le ży ob jąć ma te ria ły ofi cjal ne, da ne nie re je stro wa ne, dane oso bo we, jak
rów nież spra wy ope ra cyj ne wraz z za war ty mi w nich ma te ria ła mi tech ni ki ope ra cyj nej [...]”10.

Kolejny dokument to stenogram te le kon fe ren cji z 18 sierp nia 1989 r. wi ce mi ni stra
gen. Hen ry ka Dan kow skie go, wi ce mi ni stra gen. Zbi gnie wa Pu dy sza 11 i gen. Ze no na Trzciń -
skie go z sze fa mi wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych i ich za stęp ca mi 12.W trak cie
tej od pra wy gen. Hen ryk Dan kow ski po na kre śle niu ów cze snej sy tu acji w kra ju stwier dził:
„W związ ku z po wo ła niem Nad zwy czaj nej Ko mi sji Sej mo wej do zba da nia dzia łal no ści re -
sor tu spraw we wnętrz nych na le ży do ko nać ana li zy wy da rzeń i spraw mo gą cych być przed -
mio tem za in te re so wa nia tej ko mi sji za okres od wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go. In for mu -
ję, iż ko mi sja in te re so wać się mo że ta ki mi zda rze nia mi, któ re in ter pre to wa ne bę dą ja ko
sta no wią ce na ru sze nie przez funk cjo na riu szy pra wa w okre sie sta nu wo jen ne go i póź niej -
szym. Wszel kie ma te ria ły z tym zwią za ne nie przy dat ne ope ra cyj nie, pro ce so we czy z punk -
tu wi dze nia po znaw cze go lub ocen no -an al ityc zn ego win ny być znisz czo ne, zli kwi do wa ne.
Do ty czy to tak że taśm i ste no gra mów z na szych te le kon fe ren cji”13. W trak cie te go sa me go
spo tka nia gen. Zbi gniew Pu dysz przy po mniał, że „trze ba przej rzeć i po now nie prze ana li zo -
wać wszyst kie spra wy z ostat nie go okre su”14.

Następnym do ku men tem po zwa la ją cym od two rzyć eta py prze ka zy wa nia po le ceń nisz -
cze nia do ku men tów jest pi smo nr 001851/89 z 1 wrze śnia 1989 r., w któ rym dy rek tor
Depar ta men tu IV gen. bryg. Ta de usz Szczy gie ł15 pi sał: „Kon se kwen cją anu lo wa nia 

10 AIPN Gd, 508/6, Wy ciąg z te le kon fe ren cji, b.d., k. 86–87.
11 Zbi gniew Pu dysz (ur. 1931 r.), gen. MO. Od 1957 r. w MSW, a od 1963 r. w Biu rze Śled czym MSW;

od 1969 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra Śled cze go MSW; w okre sie 1 VII 1983–31 VII 1990 dy rek -
tor Biu ra Śled cze go MSW, wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych, po seł na Sejm PRL. AIPN, 0242/1, Ak ta oso -
bo we Zbi gnie wa Pu dy sza. 

12 W ra mach pro wa dzo nej prze ciw ko Hen ry ko wi Dan kow skie mu spra wie ja ko ma te riał do wo do wy za łą -
czo no ka se tę za wie ra ją cą ste no gram te le kon fe ren cji z 18 VII 1989 r. Jak wy ni ka z no tat ki służ bo wej za stęp cy
sze fa UOP An drze ja Mil cza now skie go z 13 VI 1990 r. ka se ty te zo sta ły prze ka za ne mu przez oso bę, któ ra za -
strze gła so bie ano ni mo wość.

13 AIPN Gd, 508/6, Ste no gram te le kon fe ren cji z 5 IX 1989 r., k. 56.
14 Ibi�dem, k. 64.
15 Ta de usz Szczy gieł (ur. 1931 r.), gen. bryg. W la tach 1951–1953 słu chacz Dwu let niej Szko ły Cen trum

Wy szko le nia MBP; w la tach 1953–1957 funk cjo na riusz WUBP/WUdsBP/KW MO w Gdań sku; od 1957 r.
kie row nik sek cji Wy dzia łu Kadr KW MO w Gdań sku; od 1961 r. in spek tor w In spek to ra cie Kie row nic twa Jed -
no stek Bez pie czeń stwa; w la tach 1962–1965 in spek tor, na stęp nie kie row nik Sa mo dziel nej Sek cji Kadr i Szko -
le nia SB KW MO w Gdań sku; w la tach 1965–1967 kie row nik Sa mo dziel nej Sek cji Pasz por tów KW MO
w Gdań sku; w la tach 1967–1970 na czel nik Wy dzia łu Pasz por tów i Do wo dów Oso bi stych KW MO w Gdań -
sku; w la tach 1970–1972 na czel nik Wy dzia łu „T” KW MO w Gdań sku; w la tach 1972–1973 na czel nik
Wydzia łu III KW MO w Gdań sku; w la tach 1973–1975 za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB 
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oma wia nych prze pi sów jest od stą pie nie od za kła da nia i pro wa dze nia te czek, któ re powin ny
być pro to ko lar nie znisz czo ne (łącz nie ze zło żo ny mi w ar chi wum). W związ ku z po wyż szym
pro szę o spo wo do wa nie ko mi syj ne go znisz cze nia tych do ku men tów i prze sła nie pro to ko -
łów do De par ta men tu”16.

Istotne znaczenie miała te le kon fe ren cja prze pro wa dzo na 5 wrze śnia 1989 r. przez gen.
T. Szczy gła. W ste no gra mie od na le zio nym w do ku men tach WUSW w Biel sku -Bi ałej czy-
ta my: „Za sta na wia li śmy się, ja ką de cy zję pod jąć w spra wie te czek na księ ży. De cy zja już
jest. [...] Po pierw sze przed li kwi da cją na le ży do ko nać oce ny te czek księ ży, bi sku pów, [na]
pa ra fie pod ką tem wy łą cze nia ma te ria łów ma ją cych istot ne zna cze nie dla pra cy ope ra cyj -
nej, ma te ria łów do wo do wych, np. ste no gra mów wy stą pień [...]. Po dru gie – wy re je stro wać
w Biu rze «C» tecz ki bi sku pów, księ ży świec kich i za kon nych, alum nów oraz [na] pa ra fie.
Do ty czy to rów nież te czek zło żo nych do ar chi wum w Wy dzia le «C». Znisz cze nie po win no
być do ko na ne zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi re sor to wy mi i udo ku men to wa ne pro -
to ko łem, któ re go ko pię na le ży prze słać do De par ta men tu IV w ter mi nie do 20 IX br. Po trze -
cie – do ko nać ana li zy wszyst kich spraw ope ra cyj nych pod ką tem za sad no ści ich dal sze go
pro wa dze nia. [...] Spra wy, któ re kwa li fi ku ją się do dal sze go pro wa dze nia, na le ży od chu -
dzić, jak to wcze śniej mó wił tow. Dan kow ski, wy łą cza jąc z nich do ku men ty «T», «W» i in -
ne nie od po wia da ją ce ce lom obec nej sy tu acji. Od no si się to w szcze gól no ści do dzia łań
«D»”17.

Po le ce nia gen. Hen ry ka Dan kow skie go oraz gen. Ta de usza Szczy gła zo sta ły po trak to wa -
ne przez sze fów wo je wódz kich urzę dów ja ko bez po śred ni na kaz pod ję cia dzia łań ma ją cych
na ce lu znisz cze nie do ku men tów SB. Przy stą pio no do li kwi da cji akt za rów no prze cho wy -
wa nych w ar chi wach, tj. w Biu rze „C” MSW i wy dzia łach „C” wo je wódz kich urzę dów
spraw we wnętrz nych, jak i znaj du ją cych się w dys po zy cji pio nów ope ra cyj nych. Dzia ła nia
te prze bie ga ły rów no le gle. 

Z usta leń śledz twa wy ni ka, że nisz cze nie do ku men tów w WUSW w Gdań sku nad zo -
ro wa li płk Ze non Ring i płk Jan So snow ski. Ze non Ring roz po czął służ bę w or ga nach
bez pie czeń stwa pań stwa kil ka mie się cy po od by ciu służ by woj sko wej w Kor pu sie Bez -
pie czeń stwa We wnętrz ne go w Olsz ty nie. W sierp niu 1949 r. przy był do Gdań ska, z któ -
rym zwią za na bę dzie je go ca ła póź niej sza ka rie ra za wo do wa. Roz po czy nał służ bę, ma jąc
ukoń czo ne sie dem klas szko ły po wszech nej jesz cze przed woj ną. W 1959 r. ode brał dy -
plom ma gi stra pra wa Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Przez wie le lat
pra co wał w Wy dzia le Śled czym, do cho dząc do sta no wi ska za stęp cy na czel ni ka te go wy -
dzia łu. W 1967 r. zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV.
Peł nił tę funk cję do 1975 r., kie dy otrzy mał awans na na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go.
Ko lej ny krok w ka rie rze na stą pił w 1981 r. De cy zją gen. Cze sła wa Kisz cza ka zo stał mia -
no wa ny na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB. Ze służ by zwol -
nio no go 1 kwiet nia 1990 r.18 Płk Jan So snow ski na to miast pracę w or ga nach bez pie czeń -
stwa roz po czął w 1958 r. na sta no wi sku wy wia dow cy Wy dzia łu „B”. Wcze śniej stu dio wał

w Gdań sku; w la tach 1975–1980 za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Ra do miu; od 1980 r.  za -
stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW, następnie za stęp ca ko men dan ta sto łecz ne go MO ds. SB w War sza -
wie; w la tach 1983–1985 za stęp ca sze fa SUSW w War sza wie; w la tach 1985–1989 dy rek tor De par ta men tu IV
MSW, a w la tach 1989–1990 dy rek tor De par ta men tu Stu diów i Ana liz MSW. Twa�rze�Bez�pie�ki�1944–1990...

16 AIPN Gd, 508/6, Ste no gram te le kon fe ren cji z 5 IX 1989 r., k. 72.
17 Ibi�dem, Ko pia ste no gra mu te le kon fe ren cji prze pro wa dzo nej 5 IX 1989 r. przez gen. Ta de usza Szczy gła,

dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, oraz płk. Eugeniusza Mi row skie go, k. 76–77.
18 AIPN, 710/431, Ak ta oso bo we Ze no na Rin ga.
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po lo ni sty kę na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim oraz sto ma to lo gię na Aka de mii Me -
dycz nej w Gdań sku. Żad ne go z tych kie run ków nie ukoń czył. Dy plom uczel ni wyż szej
(pe da go giki Uni wer sy te tu Gdań skie go) zdo był już ja ko funk cjo na riusz SB w 1972 r.
W la tach 1960–1962 za trud nio ny był w Wy dzia le III KW MO w Gdań sku, po czym zo -
stał prze nie sio ny do Wy dzia łu IV. Skie ro wa no go do pra cy ope ra cyj nej w sek cji zaj mu ją -
cej się roz pra co wa niem śro do wi ska se mi na ryj ne go. Od 1971 r. peł nił funk cję za stęp cy na -
czel ni ka, a od 1982 r. na czel ni ka Wy dzia łu IV. W 1983 r. zo stał mia no wa ny za stęp cą
ko men dan ta wo je wódz kie go ds. SB w Gdań sku. W 1961 r. wstą pił w sze re gi Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni cze j19. Obaj za stęp cy ds. SB by li naj bliż szy mi współ pra cow -
ni ka mi gen. Je rze go An drze jew skie go, kie ru ją ce go WUSW w Gdań sku. Pod ko niec
1989 r. płk Jan So snow ski w związ ku z cho ro bą gen. An drze jew skie go prak tycz nie prze -
jął kon tro lę nad gdań ską SB.

Z ze znań funk cjo na riu szy wy ni ka, iż na je sie ni 1989 r.20 zo sta ła zwo ła na na ra da wszyst -
kich na czel ni ków pio nów ope ra cyj nych oraz po moc ni czych (wy dzia łów: „C”, „W”, „T”,
„B”) z płk. Janem So snow skim po świę co na „li kwi do wa niu akt bę dą cych na sta nie wy dzia -
łów”. Nie przed sta wio no ze bra nym żad nych pi sem nych roz ka zów, a tyl ko ust ne po le ce nia.
Puł kow nik So snow ski po wo ły wał się na wy tycz ne z War sza wy 21. Po tej od pra wie we

19 AIPN, 710/428, Ak ta oso bo we Jana So snow skie go.
20 Na ra da ta naj praw do po dob niej od by ła się w po cząt kach sierp nia 1989 r. tuż po te le kon fe ren cji z gen.

Dan kow skim. Do po da wa nych w ze zna niach dat na le ży pod cho dzić z du żą ostroż no ścią. Za fak tem, iż na ra -
da od by ła się wcze śniej, prze ma wia choć by ter min pierw sze go trans por tu akt do Świe cia, któ ry miał miej sce
26 VIII 1989 r.

21A IPN Gd, 508/2, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ze no na So snow skie go z 10 I 1992 r., k. 3–6; ibi�dem,
Pro to kół prze słu cha nia świad ka Lesz ka Trzó pka z 29 I 1992 r., k. 58–60.
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wszyst kich wy dzia łach przy stą pio no do nisz cze nia do ku men ta cji znaj du ją cej się w ich po -
sia da niu. Na czel ni cy po szcze gól nych pio nów zwo ła li ze bra nia swo ich pra cow ni ków, prze -
ka zu jąc im szcze gó ło we wy tycz ne w spra wie ka te go rii do ku men tów prze zna czo nych do li -
kwi da cji. Pio ny ope ra cyj ne po za fi zycz nym znisz cze niem do ku men tów znaj du ją cych się
w ich dys po zy cji mia ły rów nież za dbać o „zdję cie ich z ewi den cji ope ra cyj nej”. Po twier dza
to ogrom ny na pływ kart E-16 w okre sie od sierp nia do grud nia 1989 r., in for mu ją cych o za -
koń cze niu spraw i zdję ciu ma te ria łów z ewi den cji. 

I.�Prze�bieg�nisz�cze�nia�akt�WUSW�w Gdań�sku

Nisz cze nie do ku men tów na tak ogrom ną ska lę wy ma ga ło du że go za an ga żo wa nia środ -
ków i lu dzi. Wy bie ra jąc me to dę po zby cia się akt, sko rzy sta no z do tych cza so wej prak ty ki
i skie ro wa no je do zmie le nia w Za kła dach Ce lu lo zy i Pa pie ru w Świe ciu. W oma wia nym
okre sie od by ły się trzy du że trans por ty: 25 sierp nia 1989 r., 17 paź dzier ni ka 1989 r.,
14 grud nia 1989 r. Łącz nie prze ka za no do zmie le nia 23 330 kg do ku men tów. 

Na te mat pierw sze go trans por tu (4970 kg) wie my sto sun ko wo nie wie le. Naj praw do po -
dob niej wy wie zio no wów czas materiały już wcze śniej przy go to wa ne do bra ko wa nia zgod -
nie z prze pi sa mi, a tak że część do ku men tów Wy dzia łu IV. O ko lej nych (2100 kg i 1620 kg)
prze wo zach po sia da my znacz nie wię cej in for ma cji. Prze trans por to wa no wów czas do zmie -
le nia do ku men ty czyn nych za in te re so wań wy dzia łów ope ra cyj nych, głów nie z pio nu IV,
a tak że ak ta zar chi wi zo wa ne w Wy dzia le „C”. Część do ku men tów pa ko wa no w pa pie ro we
wor ki, część w wor ki z der my, in ne prze wią zy wa no tyl ko sznur kiem. Po cząt ko wo do ar chi -
wum zno szo no do ku men ty prze zna czo ne do zmie le nia ze wszyst kich pio nów. Ze wzglę du
na liczbę tych ma te ria łów od stą pio no od te go i w dniu trans por tu funk cjo na riu sze po szcze -
gól nych wy dzia łów ak ta ze swo ich ko mó rek or ga ni za cyj nych ła do wa li bez po śred nio na
pod sta wio ne sa mo cho dy. Z uwa gi na ilość ma te ria łów do roz ła dun ku za bie ra no rów nież
funk cjo na riu szy z po szcze gól nych pio nów. 

W ra mach pro wa dzo ne go śledz twa prze słu cha no wszyst kich funk cjo na riu szy Wy dzia łu
„C” za trud nio nych w okre sie od ma ja 1989 r. do ma ja 1990 r. Je den z nich, młod szy in spek -
tor Ry szard Szre der, tak opi sał prze bieg zda rzeń: „Przy po mi nam so bie, że na po cząt ku je -
sie ni 1989 r. na czel nik Wy dzia łu «C» Ze non So snow ski 22 ka zał mi przyjść do pra cy na stęp -
ne go dnia na 6[.00] ra no, abym po ma gał w ar chi wum. Po le ce nie to zo sta ło wy da ne
każ de mu męż czyź nie pra cu ją ce mu w Wy dzia le «C». Gdy przy szli śmy do pra cy, drzwi do
ar chi wum by ły otwar te i kpt. Jan Ża czyń ski 23 – kie row nik ar chi wum, choć fak tycz nie nim
nie był, po le cił nam no sić za szy te wor ki na par ter. Nie mó wił nam, co w nich jest, ale do -
my śla li śmy się, że to są ma te ria ły z ar chi wum – ak ta, a tak że ak ta Wy dzia łu IV. Ja to wy -
czu wa łem, po nie waż zwy kle ma te ria ły ar chi wal ne by ły w mięk kich ob wo lu tach, a ak ta Wy -

22 Ze non So snow ski (ur. 1935 r.), ppłk MO. W SB od 1954 r., w la tach 1955–1971 ofi cer ope ra cyj ny SB
w KP MO w Tcze wie, KP MO w Kwi dzy nie, KP MO w Sztu mie, KP MO w Mal bor ku; w latach 1972–1974
I za stęp ca ko men dan ta po wia to we go MO ds. SB w Kar tu zach; w la tach 1975–1979 za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu II KW MO w Gdań sku; w la tach 1979–1981 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III A KW MO w Gdań sku;
w la tach 1981–1983 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V KW MO w Gdań sku; w la tach 1983–1989 na czel nik Wy -
dzia łu Pasz por tów WUSW w Gdań sku; w la tach 1989–1990 na czel nik Wy dzia łu „C” WUSW w Gdań sku.
AIPN Gd, 214/2601, Ak ta oso bo we Ze no na So snow skie go.

23 Jan Ża czyń ski (ur. 1940 r.), kpt. MO. Od 1968 r. funk cjo na riusz KD MO w Prusz czu Gdań skim; w la -
tach 1972–1975 w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej MSW w Le gio no wie; w la tach 1975–1976 in spek tor Wy dzia -
łu Prze stępstw Go spo dar czych KW MO w Gdań sku; w la tach 1976–1979 in spek tor Wy dzia łu III A KW MO
w Gdań sku; w la tach 1979–1990 in spek tor Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 00161/56, Ak ta oso -
bo we Ja na Ża czyń skie go.
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dzia łu IV (tyl ko) by ły w sztyw nych, twar dych ob wo lu tach. Oko ło 7[.00] ra no na po dwó rze
od ty łu bu dyn ku za je chał sa mo chód cię ża ro wy mar ki Jelcz, przy kry ty plan de ką. Był to sa -
mo chód Wy dzia łu Go spo dar ki Ma te ria ło wo -Tec hnic znej WUSW, ale wy glą dał jak nor mal -
ny cy wil ny po jazd. Do tej cię ża rów ki prze nie śli śmy le żą ce już na par te rze wor ki z ak ta mi.
Za ła du nek za koń czy li śmy przed 9[.00] ra no. O tej sa mej po rze przy je cha ła ozna ko wa na
nysa mi li cyj na z uzbro jo nym kon wo jem mi li cyj nym. Ak ta mia ły zo stać prze wie zio ne na
ma ku la tu rę do Za kła dów Ce lu lo zo wych w Świe ciu n. Wi słą. [...] W ar chi wum wor ki by ły
przy go to wa ne do wy no sze nia i mu sia no to przy go to wać wcze śniej, i ro bi li to pra cow ni cy
ar chi wum. [...] W pierw szym tym je sien nym trans por cie uży wa ne by ły płó cien ne wor ki
z ar chi wum. Przy po mi nam so bie po dob ną sy tu ację zi mą 1989 r., gdy Ze non So snow ski po -
le cił wszyst kim męż czy znom przyjść na stęp ne go dnia ra no do pra cy na godz. 6[.00], mó -
wił, że ma my po ma gać w ar chi wum tak jak po przed nio. Gdy przy szli śmy, w ar chi wum sta -
ły pa pie ro we wor ki za ła do wa ne ak ta mi i po za szy wa ne. By ło te go znacz nie wię cej niż
po przed nio i do no sze nia za an ga żo wa no tak że in nych pra cow ni ków z in nych dzia łów. No -
si li śmy po dwa wor ki na par ter. Po tem przy je cha ły dwa sa mo cho dy cię ża ro we mar ki Jelcz
[...]. Za ła do wa li śmy wor ki do sa mo cho dów, trwa ło to do godz. 9[.00]. [...] Ak ta zo sta ły prze -
wie zio ne do Za kła dów Ce lu lo zo wych w Świe ciu n. Wi słą na ma ku la tu rę. [...] Po le ce nie jaz dy
z ak ta mi otrzy ma li śmy od Ja na So snow skie go. Gdy przy je cha li śmy do Świe cia, Aloj zy [Aleksy
– przyp. M.K.] Świe tli k24 za ła twił od po wied nią prze pust kę i wje cha li śmy na te ren za kła dów.
Sa mo chód pod je chał ty łem przed wej ście do ha li i na stęp nie no si li śmy wor ki na od le głość ok.
6–7 me trów i wrzu ca li śmy je do krę cą ce go się bęb na z wo dą. Wor ków nie otwie ra li śmy, tyl ko
w ca ło ści je wrzu ca li śmy. Bęb ny mia ły okre ślo ną po jem ność, mie ści ło się w nich mniej wię cej
po 15 wor ków, po tem trze ba by ło cze kać ok. 25 min[ut] i wrzu cać po now nie”25.

W ze zna niach po ja wia ją się jesz cze dwa waż ne wąt ki do ty czą ce nisz cze nia do ku men tów,
a mia no wi cie cię cie akt w ga ra żach oraz pa le nie do ku men tów w ko tłow ni. Z ze znań wy ni -
ka, iż do ku men ty cię li głów nie pra cow ni cy pio nów ope ra cyj nych. Mia ło to miej sce mię dzy
10 paź dzier ni ka a 14 grud nia 1989 r. W ga ra żach przy le ga ją cych do bu dyn ku WUSW
w Gdań sku znaj do wa ły się dwie du że ma szy ny do cię cia pa pie ru. W tym okre sie pra co wa -
ły one ca ły mi dnia mi (cię to na zmia nę). W ar chi wum znaj do wa ła się mniej sza nisz czar ka,
któ ra rów nież zo sta ła wy ko rzy sta na. Po po cię ciu do ku men tów pa ko wa no je w pa pie ro we
wor ki i przy go to wy wa no do trans por tu. Po cząt ko wo zno szo no je do ar chi wum, a na stęp nie
do piw ni cy bu dyn ku. Część tych wor ków oca la ła. W 2004 r. Agen cja Bez pie czeń stwa
Wewnętrz ne go prze ka za ła do ar chi wum IPN w Gdań sku je den wo rek ma te ria łów przy go to -
wa nych do znisz cze nia. W 2006 r. z Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów
w War sza wie prze ka za no do Gdań ska ko lej nych 16 wor ków. Za wie ra ły one zróż ni co wa ne
ma te ria ły. Po cząw szy od bar dzo cie ka wych do ku men tów np. ze spra wy kryp to nim „Pie lę -
gniar ka”, po przez wy daw nic twa re sor to we, ulot ki, ak ta pasz por to we – po zu peł nie bez war -
to ścio we in struk cje ob słu gi sprzę tu biu ro we go.

Z ze znań na czel ni ka Wy dzia łu „C” Zenona So snow skie go wy ni ka, iż część ma te ria łów
znaj du ją cych się do tych czas w ar chi wum zo sta ła zwró co na do kon kret nych wy dzia łów:
„Na po le ce nie płk. Ze no na Rin ga wy da łem ak ta kon tro l ne wszyst kich po sia da nych spraw
śled czych pro wa dzo nych przez Wy dział Śled czy WUSW. [...] Wiem tak że, że na pole ce nie

24 Alek sy Świe tlik (ur. 1939 r.), kpt. MO. W la tach 1967–1973 funk cjo na riusz Wy dzia łu „C” KW MO
w Byd gosz czy; w la tach 1973–1988 ofi cer tech niki ope ra cyj nej Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku; w la tach
1988–1990 kie row nik sek cji Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2597, Ak ta oso bo we Alek se -
go Świe tli ka.

25 AIPN Gd, 508/1, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ry szar da Szre de ra z 22 XI 1991 r., k. 141–143.
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płk. Ja na So snow skie go mój za stęp ca M[ichał] Stry czyń ski 26 wy dał ak ta dot. opo zy cji so li -
dar no ścio wej In spek to ra to wi II, któ ry ty mi spra wa mi się zaj mo wał. Przy pusz czam, że omó -
wio ne ak ta zo sta ły za bra ne [...] w ce lu ich znisz cze nia” 27.

Z do nie sień pra so wych z 1989 r. do wia du je my się, że w Gdań sku, po dob nie jak w ca łym
kra ju, rów nież pa lo no do ku men ty. Funk cjo na riu sze w swo ich ze zna niach przed pro ku ra to -
rem za prze cza ją ta kim zda rze niom. Jed nak w licz nie po ja wia ją cych się w ostat nim cza sie
wspo mnie niach i wy wia dach opo wia da ją o ogni skach na dział kach i sto sach na wy sy pi -
skach śmie ci 28.

II.�Bi�lans�strat�w za�so�bie�gdań�skiej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa

1.� Nisz�cze�nie� do�ku�men�ta�cji� Wy�dzia�łu� „C”� WUSW� w Gdań�sku� ze� szcze�gól�nym

uwzględ�nie�niem�spe�cy�ficz�nych�form�do�ku�men�ta�cji

a)�za�sób�ak�to�wy

Z uwa gi na po czy nio ne znisz cze nia, w tym rów nież w po mo cach ewi den cyj nych, pod -
sta wą za rów no dla prac ko mi sji Urzę du Ochro ny Pań stwa, jak i IPN mo gą być wy łącz nie:
dzien nik re je stra cyj ny oraz pro to ko ły prze ka za nia i prze ję cia obo wiąz ków i do ku men ta cji
po mię dzy na czel ni ka mi Wy dzia łu „C” w 1981 r. i 1989 r. Brak jest pro to ko łów bra ko wa nia
ma te ria łów ar chi wal nych Wy dzia łu „C” WUSW w Gdań sku z lat 1989–1990. 

Z pro to ko łu koń co we go wy ni ka, że po prze pro wa dzo nej in wen ta ry za cji w ar chi wum nie
od na le zio no:

– z se rii akt ozna czo nych I 25 906 po zy cji (99 proc.),
– z se rii akt ozna czo nych II 13 062 po zy cje (86 proc.),
– z se rii akt ozna czo nych III 8396 po zy cji (94 proc.),
– z se rii akt ozna czo nych IV 11 po zy cji (4 proc.),
– z se rii akt ad mi ni stra cyj nych 605 po zy cji (46 proc.),
– dzien ni ków ar chi wal nych se rii akt I od po zy cji nr 1 do po zy cji nr 24 103 oraz od nr 25

315 do nr 26 524,
– dzien ni ków ar chi wal nych se rii akt II od po zy cji nr 2341 do po zy cji nr 4565 oraz od

nr 14 142 do nr 19 252,
– dzien ni ków ar chi wal nych se rii akt III od nr 1 do nr 8334,
– ca ło ści ksiąg in wen ta rzo wych akt ka te go rii „Z”, „T”, „P”, „N”,
– ksiąg in wen ta rzo wych by łych TW nr 1–27 353,
– ksiąg in wen ta rzo wych mi kro fil mów,
– sko ro wi dzów rze czo wych wy eli mi no wa nych źró deł in for ma cji,
– kar to te ki kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych,
– mi kro fil mów (bra ku je co naj mniej 9815 jac ke tów oraz wszyst kich wy two rzo nych

kopii, czy li dia zo),
– księ gi pro to ko łów akt znisz czo nych,
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26 Mi chał Stry czyń ski (ur. 1945 r.), mjr MO. W la tach 1971–1979 funk cjo na riusz Wy dzia łu Do cho dze nio -
wo -Śle dcz ego KW MO w Gdań sku; w la tach 1979–1982 star szy in spek tor Wy dzia łu Szko le nia KW MO
w Gdań sku; w la tach 1982–1987 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Po li tycz no -W ych owa wcz ego KW MO
w Gdań sku; w la tach 1987–1990 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. AIPN Gd,
214/2672, Ak ta oso bo we Mi cha ła Stry czyń skie go.

27 AIPN Gd, 508/2, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ze no na So snow skie go z 10 I 1992 r., k. 4.
28 Roz mo wa ze Sła wo mi rem Rud nic kim, ofi ce rem SB z Gdań ska – za pis roz mo wy do stęp ny na stro nie in -

ter ne to wej, http://www.fmw.org.pl, 28 XII 2010 r.



– ma te ria łów do ty czą cych osób in ter no wa nych nr 911/19 (18 to mów) oraz In for ma to ra
o de le ga tach na I Kra jo wy Zjazd NSZZ „So li dar ność”29,

– księ gi ewi den cji akt udo stęp nio nych i wy po ży czo nych.

b)�kar�to�te�ka

Nisz cze niu za so bu ak to we go to wa rzy szy ło rów nież „czysz cze nie” kar to te ki ope ra cyj nej.
Na podstawie ze znań funk cjo na riu szy za trud nio nych w sek cji od po wie dzial nej za pro wa -
dze nie kar to tek moż na wnio sko wać, że wzmo żo ny na pływ kart E-16 z po le ce niem wy co fa -
nia re je stra cji z kar to tek roz po czął się na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 1989 r. Z uwa gi na
du że na gro ma dze nie tych kart pra cow ni cy Wy dzia łu „C” nie by li w sta nie spro stać po wie -
rzo nym im za da niom. Wów czas szef ar chi wum na po le ce nie Ja na So snow skie go na ka zał
wpusz cze nie do kar to tek pra cow ni ków pio nów ope ra cyj nych, któ rzy sa mo dziel nie wyj mo -
wa li kar ty od no szą ce się do pro wa dzo nych przez nich spraw. Wy re je stro wy wa nie czyn nych
za in te re so wań ope ra cyj nych, któ rych ma te ria ły zo sta ły znisz czo ne, przez funk cjo na riu szy
wy dzia łów ope ra cyj nych trwa ło aż do mar ca 1990 r. W UOP w War sza wie od na le zio no 150
wor ków z ca łe go kra ju za wie ra ją cych kar ty E-16 z in for ma cja mi o znisz cze niu ma te ria łów
we wła snym za kre sie. Więk szość kart by ła pod pi sy wa na przez na czel ni ków, za stęp ców na -
czel ni ków lub kie row ni ków po szcze gól nych wy dzia łów i sek cji. Wśród za cho wa nych kart
E-16 ok. 33 000 po cho dzi ło z WUSW w Gdań sku. Ja ko po wo dy znisz cze nia ma te ria łów
czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych na za cho wa nych kar tach naj czę ściej wpi sy wa no:

– Ma te ria ły zo sta ły znisz czo ne we wła snym za kre sie zgod nie z Za rzą dze niem nr 049/85
z 8 lip ca 1985 r. w spra wie po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we -
wnętrz nych,

– Ma te ria ły bez war to ści ope ra cyj nej znisz czo no we wła snym za kre sie,
– Ma te ria ły ja ko bez war to ścio we i nie ak tu al ne ko mi syj nie znisz czo no,
– Ma te ria ły zo sta ły ko mi syj nie znisz czo ne przez spa le nie ja ko nie przy dat ne (tak po dał

Re jo no wy Urząd Spraw We wnętrz nych w Sta ro gar dzie Gdań skim),
– Ma te ria ły znisz czo no we wła snym za kre sie z uwa gi na zni ko mą war tość ope ra cyj ną,
– Ma te ria ły znisz czo no we wła snym za kre sie,
– Ma te ria ły z waż nych wzglę dów ope ra cyj nych znisz czo no (tak po dał Wy dział II)30.
Z ana li zy dzien ni ka re je stra cyj ne go wy ni ka, iż na prze strze ni lat 1962–1989 na ok. 59

tys. przy pad ków wy re je stro wy wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych by ło tyl ko kil ka na ście zwią -
za nych ze znisz cze niem ma te ria łów TW i KLK. W in nych ka te go riach akt ope ra cyj nych nie
by ło ani jed ne go ta kie go przy pad ku.

c)�mi�kro�fil�my/mi�kro�fi�sze

Nisz cze nie do ku men tacji by łe go WUSW w Gdań sku obj ę ło tak że mi kro fil my. Bra ki
w tym zbio rze się ga ją ok. 90 proc. Jak wy ni ka z no tat ki służ bo wej kpt. Ja na Żaczyń -
skie go z 19 grud nia 1990 r., wszyst kie prze ka za ne do Wy dzia łu „C” ma te ria ły doty czą -
ce wy eli mi no wa nych źró deł in for ma cji do 1989 r. by ły zmi kro fil mo wa ne31. Potwier -
dza ją to da ne wy szcze gól nio ne w spra woz da niu na te mat sta nu zmi kro fil mo wa nia
ma te ria łów znaj du ją cych się w ar chi wum WUSW w Gdań sku na ko niec 1988 r.
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29 Ma te ria ły te jak się oka za ło nie zo sta ły znisz czo ne, lecz prze sła ne do War sza wy. Od na le zio no je w za -
so bie ar chi wum IPN w War sza wie.

30 AIPN Gd, 508/4, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku
z 22 IX 1992 r. wraz z za łącz ni ka mi, k. 4.

31 AIPN Gd, 508/1, Oświad cze nie Ja na Ża czyń skie go z 19 XII 1990 r., k. 100.
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Ze wspo mnia nej już no tat ki moż na wnio sko wać, iż kpt. Jan Ża czyń ski na prze ło mie mar -
ca i kwiet nia 1990 r. prze ka zał pozostające w jego dyspozycji mi kro fisze kie row ni ko wi
sek cji Wy dzia łu „C” kpt. Alek se mu Świe tli ko wi oraz na czel ni ko wi te go wy dzia łu mjr.
Mi cha ło wi Stry czyń skie mu. Większość tego zbioru nie za cho wa ła się. W Sek cji Mi kro -
fil mów w Wy dzia le „C” WUSW w Gdań sku wy ko ny wa no tyl ko tzw. jac ke ty, czy li ko pie
po zy ty wo we akt (kopie ne ga ty wo we wy ko ny wa no na spe cjal nym sprzę cie w MSW).
Prowa dzo no księ gi ewi den cyj ne mi kro fil mów – rów nież one zo sta ły znisz czo ne. Da nu ta
Zych32, zaj mu ją ca się wy ko ny wa niem mi kro fil mów oso bo wych źró deł in for ma cji SB, tak
opi su je roz mia ry te go zbio ru: „Tych ksią żek ope ra cyj nych by ło kil ka sztuk, mo że 5–6
sztuk. [...] Wiem, że ilość zmi kro fil mo wa nych spraw okre śla na by ła w ty sią cach”33.
Obec nie w gdań skim BUiAD prze cho wy wa ne są mi kro fisze 357 oso bo wych źró deł in for -
ma cji. Więk szość zacho wa nych mi kro fisz za wie ra ją cych ak ta OZI by łe go WUSW
w Gdań sku po cho dzi z Wy dzia łu „B”. 

d)�dys�kiet�ki

W ostat nich la tach swo je go ist nie nia SB two rzy ła ba zę elek tro nicz ną wszyst kich re je -
stra cji ope ra cyj nych – tzw. Zin te gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych (ZSKO)34.
Rów nież w Wy dzia le „C” WUSW w Gdań sku od po ło wy 1988 r. po wo ła no sa mo dziel ną
sek cję kom pu te ro wą pod le ga ją cą bez po śred nio na czel ni ko wi. Z kart E-14 od no szą cych
się do czyn nych re je stra cji ope ra cyj nych prze no szo no da ne do sys te mu elek tro nicz ne go.
In for ma cje za pi sy wa no na dys kiet kach i wy sy ła no do War sza wy, gdzie w Biu rze „C”
MSW nada wa no każ dej oso bie nu mer iden ty fi ka cyj ny, a na stęp nie zwra ca no je do jed -
nost ki te re no wej. W ar chi wum gdań skie go IPN znaj du je się obec nie 13 dys kie tek, nie ste -
ty wszyst kie są uszko dzo ne. Naj praw do po dob niej jest to zbiór za wie ra ją cy in for ma cje
o czyn nych za in te re so wa niach ope ra cyj nych prze ka za ny Alek se mu Świe tli ko wi 27 stycz -
nia 1990 r. przez funk cjo na riu sza sa mo dziel nej sek cji Wy dzia łu „C” Le cha Za wrzy kra ja,
który w trak cie prze słu cha nia ze znał: „Pa mię tam do sko na le, że 27 stycz nia 1990 r.,
w sobo tę, otrzy ma łem po le ce nie od Alek se go Świe tli ka, aby mu prze ka zać wszyst kie dys -
kiet ki z za war to ścią re je stra cji czyn nej. Nie pa mię tam, ile by ło tych dys kie tek, ale by ło
ich kil ka na ście sztuk, w gra ni cach od 10 do 20. By ły to dys kiet ki w peł ni spraw ne, na da -
ją ce się do od czy tów bez żad nych pro ble mów, na to miast nie moż na by ło na nie na no sić
dal szych da nych, gdyż za bez pie czy łem je spe cjal nie. [...] A[leksy] Świe tlik po wie dział
mi, że przej mu je te dys kiet ki na wy raź ne po le ce nie z[astęp]cy sze fa ds. SB Ja na So snow -
skie go. [...] 31 VII 1990 r. [...] nie moż na by ło spraw dzić sta nu tech nicz ne go dys kie tek,
gdyż kom pu ter był ze psu ty. Wi zu al na oce na tych dys kie tek po zwa la ła stwier dzić, że zo -
sta ły one uszko dzo ne w spo sób me cha nicz ny – stwier dzi li śmy za ry so wa nia dys kie tek
twar dym przed mio tem, by ły po wy gi na ne praw do po dob nie od dzia ła nia tem pe ra tu ry, nie
by ły po ła ma ne”35. 

32 Da nu ta Zych (ur. 1933 r.), chor. MO. W la tach 1964–1975 ma szy nist ka KM MO w Gdy ni; w la tach
1975–1979 ma szy nist ka Wy dzia łu II (Gru pa Ope ra cyj na w Gdy ni); w la tach 1979–1980 ma szy nist ka Wydzia -
łu IV KW MO w Gdań sku; w la tach 1980–1982 ma szy nist ka Wy dzia łu „W” KW MO w Gdań sku; w la tach
1982–1990 re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2631, Ak ta oso -
bo we Da nu ty Zych.

33 AIPN Gd, 508/1, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Da nu ty Zych z 25 XI 1991 r., k. 147.
34 Wię cej na ten te mat zo b. T. Ru zi kow ski, Za�rys�hi�sto�rii�Zin�te�gro�wa�ne�go�(Zauto�ma�ty�zo�wa�ne�go)�Sys�te�mu

Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�nych� re�sor�tu� spraw�we�wnętrz�nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”
2010, t. 3, s. 79–116. 

35 AIPN Gd, 508/1, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Le cha Za wrzy kra ja z 28 XI 1991 r., k. 157.
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2.� Nisz�cze�nie� do�ku�men�ta�cji� po�zo�sta�ją�cej� w dys�po�zy�cji� wy�dzia�łów� ope�ra�cyj�nych

WUSW�w�Gdań�sku�oraz�pod�le�głych�mu�jed�no�stek�te�re�no�wych

a)�do�ku�men�ta�cja�Wy�dzia�łu�IV

Przy stę pu jąc do nisz cze nia do ku men tów, MSW za dba ło szcze gól nie o li kwi da cję tych
ma te ria łów, któ re zo sta ły wy two rzo ne w wy ni ku pra cy wy dzia łów III, IV i In spek to ra tu II.
By ły to pio ny przy go to wa ne zgod nie z pla nem re or ga ni za cji SB do roz wią za nia. Kie row -
nic two De par ta men tu IV MSW roz po czę ło pra ce li kwi da cyj ne naj wcze śniej, bo już la tem
1989 r. W Gdań sku więk szość jego ma te ria łów zo sta ła znisz czo na w paź dzier ni ku 1989 r.
Na ła du nek zor ga ni zo wa ne go wów czas trans por tu do Za kła dów Ce lu lo zo wych w Świe ciu
n. Wi słą w du żym stop niu skła da ły się ak ta Wy dzia łu IV WUSW w Gdań sku. Naj praw do -
po dob niej dokumenty prze wie zio ne do Za kła dów Ce lu lo zo wych w Świe ciu w sierp niu
1989 r. rów nież po cho dzi ły z Wy dzia łu IV. Z ze znań jed ne go z funk cjo na riu szy wy ni ka, że
już od ma ja 1989 r. wie dzia no o pla nach li kwi da cji wy dzia łu i stop nio wo się do niej przy -
go to wy wa no. Ze wzglę du jed nak na fakt, iż pla no wa nie te go trans por tu zna czą co wy prze -
dzi ło pi smo in for mu ją ce o li kwi da cji wy dzia łu i nie moż na te go trans por tu tłu ma czyć reor -
ga ni za cją, funk cjo na riu sze w ogó le o nim nie wspo mi na ją. Sze fem Wy dzia łu IV był
wów czas ppłk Sta ni sław Ku biń ski 36, któ ry oso bi ście nad zo ro wał pra ce Ko mi sji Li kwi da -
cyj nej Wy dzia łu IV oraz pro ces likwidacji do ku men tów. 

Pierw szym eta pem nisz cze nia materiałów Wy dzia łu IV by ło usu wa nie z te czek ope ra cyj -
nych (te czek pra cy taj nych współ pra cow ni ków, spraw ope ra cyj nych i spraw obiek to wych, te -
czek lo ka li kon tak to wych) czę ści do ku men tów oraz za my ka nie spraw mniej istot nych al bo
za koń czo nych. Z dzia łań tych spo rzą dzo no pro to ko ły, z któ rych część obec nie znaj du je się
w ar chi wum IPN. W ra mach ak cji „od chu dza nia te czek” bra ko wa no ta kie do ku men ty jak
mel dun ki ope ra cyj ne, no tat ki ze spo tkań z taj ny mi współ pra cow ni ka mi itp. Wy se lek cjo no -
wa ne ma te ria ły po cię to na ma szy nach i za pa ko wa ne w wor ki prze ka za no do Wy dzia łu „C”.
Po te le kon fe ren cji z udzia łem gen. Hen ry ka Dan kow skie go na czel nik Wy dzia łu IV Sta ni sław
Ku biń ski na od pra wie dla kie row ni ków sek cji prze ka zał na stę pu ją ce po le ce nie: „Na le ży
znisz czyć wszyst kie ma te ria ły ope ra cyj ne z czyn nych za in te re so wań, ta kie jak: TW, KTW,
LK, SOR, SOS i in ne ”37. Spi sy do ku men tów prze zna czo nych do li kwi da cji spo rzą dza no
tylko w pierw szych dniach ca łe go przed się wzię cia, póź niej zre zy gno wa no z tej czyn no ści.
Z ze znań za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV Mie czy sła wa Zy bu ry 38 wy ni ka, że przy go to wa -
ne spi sy tak że zo sta ły prze ka za ne do znisz cze nia. Wszyst kie do ku men ty w pla ców kach te re -
no wych pa ko wa no do wor ków, któ re na stęp nie za szywano, za pie czę to wywa no, nu me ro wa -
no i wie zio no do bu dyn ku WUSW w Gdań sku przy uli cy Oko po wej 15, gdzie znaj do wał się
Wy dział „C”. We dług Mie czy sła wa Zy bu ry ca ła ak cja trwa ła ok. 3 ty go dni. 10 paź dzier ni ka
do ku men ty Wy dzia łu IV prze trans por to wa no do Świe cia n. Wi słą. 

36 Sta ni sław Ku biń ski (ur. 1936 r.), ppłk MO. Od 1962 r. w SB; od 1965 r. w Wy dzia le IV KW MO
w Gdań sku; w la tach 1982–1983 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV WUSW w Gdań sku; w la tach 1983–1989
na czel nik Wy dzia łu IV WUSW w Gdań sku; z dniem 4 IV 1990 r. zwol nio ny ze służ by na wła sną proś bę. 
AIPN Gd, 214/2482, Ak ta oso bo we Sta ni sła wa Ku biń skie go.

37 AIPN Gd, 508/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ry szar da Ber dy sa z 11 III 1992 r., k. 33.
38 Mie czy sław Zy bu ra (ur. 1937 r.), kpt. MO. Od 1962 r. na eta cie wy wia dow cy Sek cji 2 Wy dzia łu „B”

KW MO w Gdań sku; w okre sie 26 II –25 VII 1963 r. słu chacz CW MSW w Le gio no wie, na stęp nie po now nie
w Wy dzia le „B”; w la tach 1973–1977 in spek tor Wy dzia łu IV KW MO w Gdań sku; w la tach 1977–1981 star -
szy in spek tor Wy dzia łu IV KW MO/WUSW w Gdań sku; w la tach 1982–1989 kie row nik sek cji Wy dzia łu IV
WUSW w Gdań sku; od 1989 r. kie row nik sek cji Wy dzia łu Stu diów i Ana liz WUSW w Gdań sku; z dniem 15
III 1990 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Gd, 214/2630, Ak ta oso bo we Mie czy sła wa Zy bu ry.
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W więk szo ści sek cji Wy dzia łu IV po tej da cie pra wie nie po zo sta wio no żad nych do ku -
men tów. Za cho wa no tyl ko ak ta nie któ rych spraw ope ra cyj nych oraz tecz ki taj nych współ -
pra cow ni ków. Ry szard Ber dy s39 ze znał: „Nie wiel ka ilość ma te ria łów ope ra cyj nych po zo -
sta ła jesz cze w «od chu dzo nych» tecz kach TW i spraw ope ra cyj nych w mo men cie
wchło nię cia wy dzia łu przez Wy dział Stu diów i Ana liz. Ale te ma te ria ły tak że zo sta ły znisz -
czo ne w okre sie li sto pad 1989 r. – sty czeń 1990 r. przez po cię cie ich na ma szy nach do cię -
cia pa pie ru ”40. Rów no le gle z nisz cze niem te czek prze pro wa dzo no ak cję wy re je stro wy wa -
nia ich z ewi den cji ope ra cyj nej: „Na każ dy z za re je stro wa nych ma te ria łów wło żo ny do
wor ka, prze ka za no do Wy dzia łu «C» druk E-16 z ad no ta cją, aby ma te ria ły zdjąć z ewi den -
cji, nie pa mię tam, co jesz cze by ło na pi sa ne na tych dru kach”41. Naj czę ściej na dru kach wpi -
sy wa no „znisz czo no we wła snym za kre sie”. Znisz cze niu ule gło ok. 86 proc. do ku men tów
ope ra cyj nych obej mu ją cych czyn ne za in te re so wa nia te go wy dzia łu. W nie któ rych ka te go -
riach ma te ria łów są to znisz cze nia bli skie 100 proc. Po sia da my za le d wie jed ną tecz kę ewi -
den cji ope ra cyj nej na księ dza. W chwi li obec nej trud no jest od po wie dzieć na py ta nie, ile do -
kład nie za cho wa ło się te czek TW Wy dzia łu IV, je śli w ogó le się ta ko we osta ły. Po nad to
współcześnie prze cho wy wa ne są je dy nie dwie spra wy obiek to we Wy dzia łu IV.

Liczba wy re je stro wa nych w Wy dzia le „C” za in te re so wań ope ra cyj nych tej ko mór ki
orga ni za cyj nej SB w Gdań sku w związ ku ze znisz cze niem ma te ria łów we wła snym za kre -
sie42 wy no si:

– 113 taj nych współ pra cow ni ków, 6 lo ka li kon tak to wych,
– 1 miesz ka nie kon spi ra cyj ne,
– 45 kan dy da tów na TW,
– 21 spraw obiek to wych,
– 3 spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 1 spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia 43.
Za cho wa ło się 108 kart E-16 Wy dzia łu IV WUSW w Gdań sku za wie ra ją cych proś bę

o zdję cie z ewi den cji z uwa gi na znisz cze nie ma te ria łów we wła snym za kre sie 44. 

b)�ma�te�ria�ły�In�spek�to�ra�tu�II

Gdań ski In spek to rat II był z pew no ścią jed ną z naj waż niej szych jed no stek SB lat osiem -
dzie sią tych. Wła śnie ta ko mór ka zaj mo wa ła się roz pra co wa niem głów nych śro do wisk opo -
zy cyj nych z te re nu wo je wódz twa gdań skie go, a przede wszyst kim dzia ła czy NSZZ „So li dar -
ność”: Le cha Wa łę sy, Bog da na Bo ru se wi cza, An ny Wa len ty no wicz, Bog da na Li sa, Jo an ny
i An drze ja Gwiaz dów, Ali ny Pien kow skiej. Sze fem In spek to ra tu II w 1989 r. zo stał mjr Je rzy
Frącz kow ski. W trak cie ze zna nia skła da ne go w pro ku ra tu rze 6 mar ca 1992 r. przed sta wił on
prze bieg nisz cze nia do ku men tów pod le głe go mu In spek to ra tu II: „Wy tycz ne w za kre sie

39 Ry szard Ber dys (ur. 1935 r.), ppłk MO. Od 1959 r. funk cjo na riusz Wy dzia łu III SB KW MO w Gdańsku;
od 1967 r. in spek tor Gru py I Wy dzia łu IV KW MO w Gdań sku; od 1975 r. kie row nik sek cji Wy dzia łu IV KW
MO w Gdań sku; od 1967 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Gdań sku; w la tach 1989–1990 za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Stu diów i Ana liz WUSW w Gdań sku; z dniem 4 IV 1990 r. zwol nio ny ze służ by.
AIPN Gd, 214/2482, Ak ta oso bo we Ry szar da Ber dy sa.

40 AIPN Gd, 508/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ry szar da Ber dy sa z 11 III 1992 r., k. 34.
41 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja nu sza Błasz cza ka z 10 III 1992 r., k. 32.
42 Wy kaz spo rzą dzo ny na pod sta wie dzien ni ka re je stra cyj ne go Wy dzia łu „C” WUSW w Gdań sku.
43 AIPN Gd, 508/3, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku z 18 II

1992 r., k. 4–5.
44 AIPN Gd, 508/4, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku

z 22 IX 1992 r. wraz z za łącz ni ka mi, k. 7–8.
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nisz cze nia ma te ria łów ope ra cyj nych otrzy ma łem na te le kon fe ren cjach z udzia  łem kie row -
nic twa re sor tu: gen. Hen ry ka Dan kow skie go, a póź niej płk. Je rze go Kar pa cza. W ta kich te -
le kon fe ren cjach bra li udział płk Jan So snow ski i płk Ze non Ring oraz za pro sze ni na czel ni cy
wy dzia łów. Wy da je mi się, że ta kie te le kon fe ren cje od by wa ły się już od po ło wy 1989 r., na
któ rych po ru sza no za gad nie nie ma te ria łów ope ra cyj nych. Wy tycz ne do ty czą ce nisz cze nia
ma te ria łów obej mo wa ły sy tu acje, gdzie po cząt ko wo za le ca no za nie cha nie pra cy ope ra cyj nej
z da ną oso bą, a po tem znisz cze nia ta kich ma te ria łów, gdy da ne źró dło in for ma cji wy pły wa -
ło w dzia  łal no ści po li tycz nej czy spo łecz nej pań stwa, np. da na oso ba zo sta wa ła po słem lub
se na to rem. Je że li on był na szym źró dłem in for ma cji, to ta kie ma te ria ły nisz czy li śmy we
włas nym za kre sie, wy sy ła jąc dru ki E-16 do Wy dzia łu «C», że ma te ria ły ja ko bez war to ścio -
we znisz czo no we wła snym za kre sie i na le ży je zdjąć z ewi den cji”45. 

War to tu taj wspo mnieć, iż oso bo we źró dła in for ma cji In spek to ra tu II za wsze by ły re je -
stro wa ne trzy krot nie – ja ko spra wa ope ra cyj na, ja ko oso ba re je stro wa na do spra wy ope ra -
cyj nej i ja ko agent na ha sło. Na po le ce nie mjr. Je rze go Frącz kow skie go w 1989 r. Jan
Żaczyń ski wy ko nał mi kro fil my naj waż niej szych akt ope ra cyj nych znaj du ją cych się
w Inspek to ra cie II. W trak cie opi sa ne go już śledz twa zwią za ne go z pro ce sem nisz cze nia do -
ku men tów w WUSW w Gdań sku nie uda ło się usta lić, co sta ło się z ty mi mi kro fil ma mi.
Podczas prze szu ka nia miesz ka nia Je rze go Frącz kow skie go przez pro ku ra to ra w 1993 r.
(w ra mach pro wa dzo ne go śledz twa do ty czą ce go po dej rze nia han dlu pro mie nio twór czy mi
sub stan cja mi przez by łych funk cjo na riu szy SB) zna le zio no m.in. „mi kro fil my ze spr[awy]
In spek to ra tu II dot[yczą cej] Le cha Ka czyń skie go, Jac ka Mer kla, Krzysz to fa Do wgiał ło,
Bog da na Bo ru se wi cza, Bog da na Li sa, SO R-u «Puck -Z adra», Go lec Ma rzan ny, Ro ma na
Zepa, Le cha Wa łę sy, Kro ni ka syt[uacyj na] fig[uran ta] spr[awy] «Za dra» włącz nie z od ręcz -
nym za strze że niem”46. Na mi kro fil mach tych znaj do wa ło się ok. ty sią ca stron za gi nio nych
do ku men tów. Fakt od na le zie nia w miesz ka niu na czel ni ka In spek to ra tu II mi kro fisz po twier -
dza po dej rze nia, iż część do ku men tów nie zo sta ła znisz czo na, a wy nie sio na i „spry wa ty zo -
wa na” przez funk cjo na riu szy 47.

Po ni żej przed sta wiam liczbę wy re je stro wań do ko na nych przez Wy dział „C” w związ ku
ze znisz cze niem do ku men tów we wła snym za kre sie w po dzia le na po szcze gól ne in spek to -
ra ty i wy dzia ły SB WUSW w Gdań sku:

In spek to rat II WUSW w Gdań sku:
– 98 taj nych współ pra cow ni ków,
– 14 lo ka li kon tak to wych,
– 20 kan dy da tów na TW i LK,
– 2 spra wy obiek to we,
– 21 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 18 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia 48.
Sta nowi to ok. 85 proc. wszyst kich ma te ria łów ope ra cyj nych tej jed nost ki. Do tych czas

w ar chi wum In sty tu tu nie uda ło się od na leźć żad nych akt za in te re so wań ope ra cyj nych

45 AIPN Gd, 508/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Je rze go Frącz kow skie go z 6 III 1992 r., k. 24.
46 AIPN Gd, 494/1, t. 1, Pro to kół prze szu ka nia miesz ka nia z 5 III 1993 r., k. 8–9.
47 Wię cej na te mat dal szych lo sów mi kro fisz od na le zio nych w miesz ka niu Jerzego Frącz kow skie go zob.

S. Cenc kie wicz, P. Gon tar czyk, SB�a Lech�Wa�łę�sa.�Przy�czy�nek�do�bio�gra�fii, Gdań sk–Wa rsz aw a–K raków 2008,
s. 54, 216–231.

48 AIPN Gd, 508/3, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku
z 18 III 1992 r., k. 4.
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Inspek to ra tu II. Po sia da my po je dyn cze do ku men ty, ta kie jak choć by Pro to kół zdaw czo -
-odbio rczy do ku men ta cji służ bo wej i obo wiąz ków kie row ni ka In spek to ra tu II SB WUSW
w Gdań sku z li sto pa da 1988 r.

Wy dział II WUSW w Gdań sku:
– 520 taj nych współ pra cow ni ków, lo ka li kon tak to wych, miesz kań kon spi ra cyj nych,
– 110 kan dy da tów na TW i LK,
– 29 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia lub spraw dze nia,
– 33 spra wy obiek to we 49.

Wy dział III WUSW w Gdań sku:
– 229 taj nych współ pra cow ni ków,
– 25 lo ka li kon tak to wych,
– 61 kan dy da tów na TW i LK,
– 16 spraw obiek to wych,
– 12 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 6 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia 50.
Sta no wi to ok. 80 proc. ma te ria łów ope ra cyj nych od no szą cych się do czyn nych za in te -

re so wań Wy dzia łu III.

Wy dział III-1 WUSW w Gdań sku:
– 160 taj nych współ pra cow ni ków,
– 8 lo ka li kon tak to wych,
– 26 kan dy da tów na TW i LK,
– 13 spraw obiek to wych,
– 10 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 2 spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia 51.
Sta no wi to ok. 95 proc. ma te ria łów ope ra cyj nych czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych

te go wy dzia łu. W od nie sie niu do wy re je stro wań z ewi den cji ope ra cyj nej za in te re so wań
Wydzia łu III-1 za cho wa ło się 46 kart E-16. Więk szość z nich (43) dotyczy TW, KTW i LK,
wyłącz nie dwie spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i tyl ko jed na – spra w ope ra cyj ne go
spraw dze nia 52. 

Wy dział V WUSW w Gdań sku:
– 572 taj nych współ pra cow ni ków,
– 43 lo ka le kon tak to we,
– 34 kan dy da tów na TW i LK,
– 15 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 34 spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia 53.

49 AIPN Gd, 493/1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku
z 24 I 1992 r., k. 120.

50 AIPN Gd, 508/2, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku z 10 II
1992 r., k. 107.

51 Ibi�dem.
52 AIPN Gd, 508/4, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku

z 22 IX 1992 r. wraz z za łącz ni ka mi, k. 29.
53 AIPN Gd, 508/2, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku z 10 II

1992 r., k. 108.
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Sta no wi to ok. 93 proc. ma te ria łów ope ra cyj nych od no szą cych się do czyn nych za in te -
re so wań ope ra cyj nych ww. wy dzia łu.

Wy dział VI WUSW w Gdań sku:
– 45 taj nych współ pra cow ni ków,
– 1 lo kal kon tak to wy,
– 10 kan dy da tów na TW i LK,
– 14 spraw obiek to wych,
– 1 spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia 54.
Sta no wi to 85 proc. ma te ria łów czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych Wy dzia łu VI.

Wy dział „B” WUSW w Gdań sku:
– 30 taj nych współ pra cow ni ków,
– 3 lo ka le kon tak to we,
– 3 kan dy da tów na TW55.
Sta no wi to ok. 10 proc. ma te ria łów ope ra cyj nych te goż wy dzia łu.

Wy dział „T” WUSW w Gdań sku:
– 18 taj nych współ pra cow ni ków,
– 1 miesz ka nie kon spi ra cyj ne 56.

Wy dział „W” WUSW w Gdań sku:
– 49 taj nych współ pra cow ni ków,
– 4 lo ka le kon tak to we,
– 1 kan dy dat na TW57.

In spek to rat I WUSW w Gdań sku:
– 16 taj nych współ pra cow ni ków,
– 4 lo ka le kon tak to we,
– 3 kan dy da tów na TW i LK,
– 1 spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia.

Wy re je stro wa ne w związ ku ze znisz cze niem we wła snym za kre sie ma te ria ły wy dzia łów
„T”, „W” i In spek to ra tu I to bli sko 100 proc. ma te ria łów ope ra cyj nych od no szą cych się do
czyn nych za in te re so wań tych że ko mó re k58.

c)�re�jo�no�we�urzę�dy�spraw�we�wnętrz�nych

Nisz cze nie do ku men tów ope ra cyj nych mia ło miej sce rów nież w jed nost kach te re no wych,
czy li w re jo no wych urzę dach spraw we wnętrz nych. Dzia ła nia te roz po czę ły się w grud niu
1989 r., a ich kul mi na cja na stą pi ła na początku 1990 r. W pierw szych dniach stycz nia zo sta ła

54 Ibi�dem.
55 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku z 5 II 1992 r.,

k. 141.
56 Ibi�dem.
57 Ibi�dem.
58 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku z 10 II 1992 r.,

k. 160.
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zwo ła na od pra wa za stęp ców sze fów re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych ds. SB, na
któ rej płk Jan So snow ski prze ka zał in for ma cję o li kwi da cji pod le głych im ko mó rek or ga ni -
za cyj nych oraz wy tycz ne do ty czą ce nisz cze nia do ku men tów znaj du ją cych się w ich po sia da -
niu. Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka 1989 r. po otrzy ma niu po le ce nia od płk. Ja na So -
snow skie go lub ppłk. Sta ni sła wa Ku biń skie go z re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych
w Wej he ro wie, Puc ku, Gdy ni, Prusz czu Gdań skim, Sta ro gar dzie Gdań skim, Kar tu zach, Ko -
ście rzy nie, Tcze wie prze wie zio no do WUSW w Gdań sku wszyst kie do ku men ty ope ra cyj ne
zwią za ne z pra cą pio nu IV. Z RUSW w Puc ku prze ka za no do WUSW w Gdań sku ok. 60 te -
czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ ży oraz pa ra fie, ak ta 5 taj nych współ pra cow ni ków, 8 kan -
dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków oraz jed ne go lo ka lu kon tak to we go 59.

Po stycz nio wej na ra dzie w WUSW w Gdań sku we wszyst kich jed nost kach te re no wych
przy stą pio no do li kwi da cji do ku men ta cji ope ra cyj nej, cze go do wo dem są la ko nicz ne i wy -
ko na ne nie zgod nie z prze pi sa mi pro to ko ły bra ko wa nia tych do ku men tów. W Puc ku, Wej he -
ro wie, Kar tu zach i Sta ro gar dzie Gdań skim ak ta spa lo no w ko tłow niach bu dyn ków re jo no -
wych urzę dó w60. Dzia ła nia RUSW ze Sta ro gar du Gdań skie go do dat ko wo po twier dza ją
in for ma cje na kar tach E-16, gdzie wpi sa no „ma te ria ły zo sta ły ko mi syj nie znisz czo ne przez
spa le nie ja ko nie przy dat ne”. W RUSW w Tcze wie do ku men ty rów nież spa lo no, m.in.
w miesz ka niu jed ne go z funk cjo na riu szy czy w me ta lo wych becz kach na dzie dziń cu przed
bu dyn kie m61. We dług za stęp cy sze fa RUSW w Gdy ni Fran cisz ka To kar skie go wszyst kie
ak ta czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych prze sła no do Wy dzia łu „C” WUSW w Gdań -
sku 62. W wy ni ku tych dzia łań znisz czo no:

W RUSW w Gdy ni ak ta:
– 164 taj nych współ pra cow ni ków,
– 35 kan dy da tów na TW i LK,
– 10 lo ka li kon tak to wych,
– 1 miesz ka nia kon spi ra cyj ne go,
– 8 spraw obiek to wych,
– 3 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 5 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia.

W RUSW w Sta ro gar dzie Gdań skim ma te ria ły:
– 95 taj nych współ pra cow ni ków,
– 25 kan dy da tów na TW i LK,
– 4 lo ka li kon tak to wych,
– 3 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 3 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia.

59 AIPN Gd, 508/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Mi ro sła wa Sel ke z 25 V 1992 r., k. 161–162.
60 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ro ma na Pra sz cza ka z 8 VI 1992 r., k. 148–149; ibi�dem, Pro to -

kół prze słu cha nia świad ka Pio tra Gra bow skie go z 19 V 1992 r., k. 146–147; ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia
Zbi gnie wa Łysz kow skie go z 1 V 1992 r., k. 136; ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia Grze go rza Skier ki z 4 V
1992 r., k. 130; ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Hen ry ka Je zia ka z 21 V 1992 r., k. 160.

61 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Bo le sła wa Żu raw skie go z 6 IV 1992 r., k. 101; ibi�dem, Pro to -
kół prze słu cha nia świad ka Ja ro sła wa Mag dziarza z 13 IV 1992 r., k. 102–103.

62 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Fran cisz ka To kar skie go z 26 III 1992 r., k. 54.
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W RUSW w Tcze wie ak ta:
– 141 taj nych współ pra cow ni ków,
– 43 kan dy da tów na TW i LK,
– 7 lo ka li kon tak to wych,
– 8 spraw obiek to wych,
– 8 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 10 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia.

W RUSW w Prusz czu Gdań skim do ku men ta cję:
– 35 taj nych współ pra cow ni ków,
– 16 kan dy da tów na TW,
– 4 lo ka li kon tak to wych,
– 9 spraw obiek to wych,
– 1 spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia.

W RUSW w Puc ku ak ta:
– 43 taj nych współ pra cow ni ków,
– 36 kan dy da tów na TW i LK,
– 3 lo ka li kon tak to wych,
– 2 spraw obiek to wych,
– 2 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia.

W RUSW w Kar tu zach ma te ria ły:
– 92 taj nych współ pra cow ni ków,
– 24 kan dy da tów na TW i LK,
– 5 lo ka li kon tak to wych,
– 3 spraw obiek to wych,
– 5 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia.

W RUSW w Wej he ro wie do ku men ta cję:
– 59 taj nych współ pra cow ni ków,
– 26 kan dy da tów na TW i LK,
– 2 lo ka li kon tak to wych,
– 5 spraw obiek to wych,
– 4 spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia,
– 9 spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia 63.

W nie mal wszyst kich wy mie nio nych jed nost kach te re no wych znisz cze nia akt czyn nych
za in te re so wań ope ra cyj nych się gnę ły nie mal 100 proc. W RUSW w Puc ku i Tcze wie
98 proc., w Sta ro gar dzie Gdań skim, Prusz czu Gdań skim i Kar tu zach 97 proc., w Gdy ni
90 proc., w Wej he ro wie tyl ko 62 proc.

Od mien ny prze bieg mia ło nisz cze nie akt w Ko ście rzy nie. Sza cun ko we da ne wska zu ją na
li kwi da cję ok. 44 proc. akt bie żą cych za in te re so wań ope ra cyj nych. Z ze znań funk cjo na riu -
szy oraz za cho wa nych do ku men tów wy ni ka, iż znacz na część akt znaj du ją cych się w RUSW
w Ko ście rzy nie w stycz niu 1990 r. zo sta ła prze ka za na do WUSW w Gdań sku. Żad ne z prze -

63 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum De le ga tu ry UOP w Gdań sku z 17 II 1990 r.,
k. 40–43.
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ka za nych ma te ria łów nie za cho wa ły się, co naj praw do po dob niej ozna cza, że ule gły znisz cze -
niu w WUSW. Z ana li zy wy ni ka, iż z akt RUSW w Ko ście rzy nie znisz czo no dokumenty:

– 21 taj nych współ pra cow ni ków,
– 18 kan dy da tów na TW,
– 4 spraw obiek to wych,
– 1 spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia 64.
Ze bra ne po wy żej da ne po zwa la ją sza co wać ska lę znisz czeń akt czyn nych za in te re so wań

ope ra cyj nych b. WUSW w Gdań sku na ok. 90 proc.
Nisz cze nie ma te ria łów ar chi wal nych SB by ło jed nym z ostat nich ak tów jej zbrod ni czej

dzia łal no ści. Głów nym ce lem ope ra cji by ła pró ba za tar cia nie chlub nych dzia łań funk cjo na -
riu szy „bez pie ki”. W wy ni ku te go wie le wy da rzeń z hi sto rii Pol ski po 1945 r. po zo sta nie
nie wy ja śnio na, a lu dzie, któ rzy do pu ści li się naj krwaw szych zbrod ni, nie zo sta ną uka ra ni.
Płk Jan So snow ski oraz płk Ze non Ring nie po nie śli żad nej od po wie dzial no ści za prze pro -
wa dze nie ak cji nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych. Po raz pierw szy decyzją Są du Re jo no -
we go w Gdań sku z 15 stycz nia 1997 r. po stę po wa nie zo sta ło umo rzo ne z uwa gi na „zni ko -
me spo łecz ne nie bez pie czeń stwo”65. Wpraw dzie po za ża le niu pro ku ra tu ry pro ces
wzno wio no, jed nak do ska za nia oskar żo nych nie do szło. Osta tecz nie sprawę to czą cą się
przed Są dem Re jo no wym w Gdań sku umorzono 14 lu te go 2000 r. z uwa gi na ustanie ka ral -
ności prze stęp stwa z dniem 1 lutego 2000 r.66

Marzena�Kruk

270

N
IS

Z
C

Z
EN

IE
 M

A
T

ER
IA

ŁÓ
W

 A
R

C
H

IW
A

LN
Y

C
H

64 Ibi�dem, k. 41.
65 AIPN Gd, 508/7, Po sta no wie nie Są du Re jo no we go w Gdań sku z 15 I 1997 r., k. 153–154.
66 AIPN Gd, 508/8, Pro to kół po sie dze nia Są du Re jo no we go w Gdań sku z 14 II 2000 r., k. 240.
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