
Ja�cek�Woy�no

Pra ce na uko wo-b ada wcze 
pro wa dzo ne przez pion „C” MSW

(1960–1989)

Za po cząt ki funk cjo no wa nia pio nu „C” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych mo żna
przy jąć ist nie ją cą od 1 sierp nia 1944 r. Sek cję 8 De par ta men tu Kontr wy wia du, któ ra
gro ma dzi ła da ne oso bo we kon fi den tów współ pra cu ją cych z oku pan tem nie miec kim.

Ko mór ka ta prze kształ ci ła się na stęp nie w dzia ła ją ce w struk tu rach Re sor tu Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej,
któ re go za da nia zo sta ły roz sze rzo ne o zbie ra nie i ewi den cjo no wa nie in for ma cji o prze stęp -
cach, a głów nie o wro gach no we go ustro ju1.

W chwi li utwo rze nia 1 stycz nia 1945 r. Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go ko mór -
ka ewi den cji ope ra cyj nej zna la zła się w Wy dzia le I De par ta men tu II, roz ra sta jąc się w cią gu
krót kie go cza su do czte rech sek cji. Jed nost ki ope ra cyj ne De par ta men tu II Mi ni ster stwa Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go i wy dzia łów II wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne -
go dzia ła ły w opar ciu o In struk cję mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 13 lu te go 1945 r.,
do ty czą cą po zy ski wa nia sie ci agen tu ral no -w ywi ado wczej, form pra cy i ewi den cji. Do pie ro
Za rzą dze nie nr 77 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 9 paź dzier ni ka 1948 r. o pro wa -
dze niu ewi den cji sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej wpro wa dzi ło pew ne zmia  ny. Na ka zy wa ło
ono bo wiem re je stra cję sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej na po zio mie WUBP, jed nak do
1960 r. nie by ło kar to te ki, któ ra ewi den cjo no wa ła by dane z ob szaru ca łe go kra ju2.

De kre tem z 7 grud nia 1954 r. na miej sce roz wią za ne go MBP zo sta ło po wo ła ne dnia
9 grud nia 1954 r. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go. W wy ni ku tych zmian De par ta ment II zna lazł się w KdsBP, a następnie Zarzą -
dze niem nr 019/Org. z 11 marca 1955 r. przeobraził się w Departament X Komitetu. Po sia -
dał on dwa wy dzia ły: I – do spraw ewi den cji czyn nych oso bo wych źró deł in for ma cji i czyn -
nych roz pra co wań ope ra cyj nych oraz II – do spraw ar chi wi za cji ma te ria łów ope ra cyj nych,
a tak że Dział Sta ty stycz no -Spr awo zda wczy, Dział Kar to tek, Sek cję Woj sko wą i Sekre ta riat
Ogól ny. Po roz wią za niu KdsBP dnia 28 li sto pa da 1956 r. i prze ję ciu je go zadań przez MSW,
Za rzą dze niem nr 00238/56 z 27 li sto pa da 1956 r. De par ta ment X prze mia no wa ny zo stał na
Biu ro Ewi den cyj ne MSW3.

1 AIPN, 02079/1, Ewi den cja ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, War -
sza wa 1984, s. 2–4.

2 Ibi dem, s. 9–13.
3 Ibi dem, s. 28–30.
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W opar ciu o Za rzą dze nie nr 04/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 stycz nia 1960 r. ist -
nie ją ce do tej po ry Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW otrzy ma ło na zwę Biu ro „C”, nato-
miast wy dzia ły ewi den cji ope ra cyj nej KW MO zo sta ły wy dzia ła mi „C”4. W ra mach nowo
po wsta łe go biu ra funk cjo no wa ło kil ka wy dzia łów (w la tach osiem dzie sią tych po licz nych
re or ga ni za cjach Biu ro „C” znacz nie się roz ro sło i skła da ło się aż z 12 wy dzia łów),
z których Wy dział II sta no wił ko mór kę ar chi wal ną gro ma dzą cą do ku men ta cję ope ra cyj ną
Służ by Bez pie czeń stwa MSW oraz Komendy Głównej MO. Tak więc wy dział ten od po -
wie dzial ny był za ma ga zy no wa nie: do ku men ta cji wy two rzo nej w cen tra li MSW, teczek
wy eli mi no wa nych współ pra cow ni ków sie ci agen tu ral nej, za koń czo nych spraw ope ra cyj -
nych i te czek obiek to wych. 

Wy dział II Biu ra „C” MSW oprócz pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nej zaj mo wał się tak -
że pracą na uko wo -b ada wczą, oczy wi ście na spe cy ficz nie po jmowany w ko mu ni stycz nym
re sor cie spraw we wnętrz nych spo sób. Opra co wy wa ne te ma ty mia ły być z jed nej stro ny
przy dat ne w bie żą cej dzia łal no ści ope ra cyj nej, z dru giej na to miast sta no wi ły swe go ro dza ju
mo no gra fie hi sto rycz ne przed sta wia ją ce róż ne za gad nie nia zwią za ne z in sta lo wa niem się
ustro ju ko mu ni stycz ne go oraz z dzie ja mi Pol ski Lu do wej, zwłasz cza w po cząt ko wym okre -
sie jej ist nie nia. Oczy wi ście za rów no przy miot ni ki „na uko wy”, jak i „ba daw czy” mia ły nie -
wie le wspól ne go z tym, co dzi siaj przez nie ro zu mie my. W ni niej szym ar ty ku le zo sta ły one
przy ję te na „wy rost”, co może sprawiać wrażenie w pewnym sensie nobilitowania au to rów
pre zen to wa nych po ni żej prac.

Po dej mo wa ne przez Wy dział II Biu ra „C” MSW za gad nie nia przede wszyst kim od -
zwier cie dla ły za in te re so wa nie dzia łal no ścią ope ra cyj ną, jak i hi sto rią wła sne go re sor tu.
Rzecz jasna analizowane te ma ty przed sta wia ne by ły z punk tu wi dze nia ów cze sne go re żi -
mu, a więc po mi ja ły nie jed no krot nie nie wy god ne dla ko mu ni stów fak ty lub też pre zen -
towa ły je w spo sób mi ja ją cy się z praw dą. Już sa mo na zew nic two sto so wa ne przez funk -
cjo na riu szy wska zy wa ło na cha rak ter pi sa nych przez nich prac, np. od dzia ły
an ty ko mu ni stycz nej par ty zant ki okre śla no w ję zy ku re sor to wym ja ko „ban dy”, co miało
sugerować ich kry mi nal ny, a nie po li tycz ny cha rak ter. Przy go to wy wa ne opra co wa nia by ły
też nie jed no krot nie swo isty mi ha gio gra fia mi na cześć ko mu ni stycz nych or ga nów re pre sji
i de pre cjo no wa ły za zwy czaj po glą dy oraz dzia łal ność ich prze ciw ni ków. Mi mo tych nie -
wąt pli wych man ka men tów zarów no o cha rak te rze me to do lo gicz nym jak i ide olo gicz nym,
ce lo wym wy da je się za pre zen to wa nie tej mniej zna nej stro ny dzia łal no ści re sor tu spraw
we wnętrz nych. Jest to tym bar dziej istot ne, iż czę sto nie do trwa ła do na szych cza sów ta
część ar chi wa liów, na pod sta wie któ rych po wsta ły re sor to we opra co wa nia. Pra ce te sta no -
wią rów nież przy kład „do ku men to wa nia” przez apa rat re pre sji dzie jów po wo jen nej kon -
spi ra cji an ty ko mu ni stycz nej5. 

Prezentowany ar ty kuł jest za le d wie szki cem, a nie wy czer pu ją cym ni niej szą te ma ty kę
opra co wa niem. Wpływ na ta ki stan rze czy miała przede wszyst kim niekompletność źró deł.
Czę sto spo ty ka się in for ma cję o da nych tek stach, lecz fi zycz nie nie ist nie je już ża den ich
eg zem plarz. Nie moż na tak że wy klu czyć i te go, iż nie któ re z prac wy ko na nych w ra mach
Biu ra „C” MSW znaj du ją się jesz cze w dokumentacji po zo sta łej po in nych ko mór kach

4 Ibi dem, s. 21–22. Za rzą dze niem nr 098/Org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 X 1965 r. Cen tral ne Ar -
chi wum MSW, ist nie ją ce do tych czas ja ko sa mo dziel na jed nost ka or ga ni za cyj na, zo sta ło po łą czo ne z Biu rem „C”.

5 Zob. J. Bednarek, „Groźny” i jego żołnierze w świetle materiałów aparatu represji. Przykład dokumen-

tacji przez organy bezpieczeństwa państwa dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej [w:] W kręgu

„teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek,
P. Perzyna, Łódź–Toruń 2006, s. 263–289.
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orga ni za cyj nych MSW. Ar ty kuł opar to głów nie na odnalezionych ma te ria łach Biu ra „C”
MSW, kła dąc na cisk przede wszyst kim na opra co wa nia zwią za ne z hi sto rią ko mu ni stycz -
ne go apara tu represji i je go ro lą w zwal cza niu opo zy cji po li tycz nej oraz par ty zant ki nie -
pod le gło ścio wej. Zwró co no po nad to uwa gę na czyn no ści ar chi wal no -ew ide ncy jne. Pro wa -
dzo ne karto te ki oprócz te go, że by ły nie jed no krot nie pod sta wą do dal szych ba dań
o cha rak te rze an al ityc z nym, sta no wi ły przede wszyst kim rze czo we źró dła in for ma cji
będące w wie lu wy pad kach groź nym i sku tecz nym na rzę dziem w rę kach „bez pie ki”6. Na -
le ży przy tym za zna czyć, że więk szość opra co wań opa trzo na by ła gry fem taj no ści, co
ogra ni cza ło gro no ich „czy tel ni ków” do funk cjo na riu szy re sor tu spraw we wnętrz nych.
Mar gi nal ną stro ną dzia łal no ści Wy dzia łu II by ła or ga ni za cja wy staw po świę co nych hi sto -
rii i ak tu al nej dzia łal no ści re sor tu, jed nak ze wzglę du na ich pro pa gan do wy wy miar i wa -
gę, ja ką do nich przy wią zy wa ło kie row nic two MSW, rów nież i ten aspekt funk cjo no wa nia
Biu ra „C” zo stał za pre zen to wa ny w artykule. 

Osta tecz nie pion „C” MSW za koń czył swo ją dzia łal ność w mo men cie powstania na
mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 r. Urzędu Ochrony Państwa7. Roz po czę ty zo stał wów czas
trwa ją cy wie le mie się cy pro ces przej mo wa nia za so bów ar chi wal nych ko mu ni stycz ne go re -
so rtu spraw we wnętrz nych przez Biu ro Ewi den cji i Ar chi wum UOP.

I.�Pro�ble�ma�ty�ka�służb�spe�cjal�nych�i sy�tu�acja�spo�łecz�no�-p�ol�ityc�zna�II�Rze�czy�po�spo�li�tej

W opar ciu o za sób ar chi wal ny po zo sta ją cy w dys po zy cji Wy dzia łu IV (do ku men ta cja ad -
mi ni stra cyj na MSW) oraz Wy dzia łu V (do ku men ta cja z lat 1918–1945) Biu ra „C” MSW,
opra co wa no kil ka róż nych, nie wąt pli wie in te re su ją cych z punk tu wi dze nia dzi siej sze go ba -
da cza te ma tów. Na prze strze ni lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych pro wa dzo ne by ły
pra ce ana li tycz ne skie ro wa ne przede wszyst kim na głęb sze po zna nie dzia łal no ści pol skich
służb spe cjal nych w okre sie mię dzy wo jen nym. Do ko na no m.in. wy bo ru do ku men tów z za -
cho wa nych akt Od dzia łu II Szta bu Głów ne go Woj ska Pol skie go i spo rzą dzo no z nich fo to -
ko pie, za miesz cza jąc je w kil ku to mo wym zbio rze8, a co wię cej przy go to wa no opracowania:
„Od dział II Szta bu Głów ne go” (po ka zu je je go dzia ła nie, przede wszyst kim po przez opi sa -
nie struk tur, sche ma tów or ga ni za cyj nych, ze sta wień ta be la rycz nych i gra ficz nych)9, „Krót -
ka cha rak te ry sty ka struk tu ry Od dzia łu II Szta bu Głów ne go”, „In for ma cja o pla ców ce wy -
wia dow czej «Mar tel» w Pa ry żu w la tach 1930–1936”, „Or ga ni za cja Eks po zy tu ry II
Od dzia łu II Szta bu Głów ne go” (ko mór ka zaj mu ją ca się dzia ła nia mi dy wer syj ny mi)10,
„Struk tu ra Od dzia łu II Szta bu Głów ne go” (przed sta wio na w for mie wy kre sów struk tu ra

6 Por. In struk cja o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych bę dą ca Za łącz ni -
kiem do Za rzą dze nia nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 II 1970 r. oraz In struk cja w spra wie szcze gó -
ło wych za sad dzia łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa bę dą ca Za łącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 00102
mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 I 1989 r. Tek sty tych nor ma ty wów do stęp ne są w pu bli ka cji: Instruk cje pra cy

ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa (1944–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004.
7 Usta wa we szła w ży cie 10 V 1990 r.
8 AIPN, 01305/748, Ele men ty za in te re so wań Od dzia łu II Szta bu Głów ne go w róż nych kra jach, t. 1: Ogól -

no -p ol ityc zny, War sza wa 1977; AIPN, 01305/749, Ele men ty za in te re so wań po li tycz nych Od dzia łu II Szta bu
Głów ne go w róż nych kra jach, t. II: An glia, t. III: Cze cho sło wa cja, t. IV: Fin lan dia, t. V: Fran cja, t. VI: Li twa,
t. VII: Ło twa, t. VIII: Ru mu nia, War sza wa 1977; AIPN, 01305/751, Ele men ty za in te re so wań po li tycz nych Od -
dzia łu II Szta bu Głów ne go w kra jach Eu ro py i Ja po nii, t. IX: ZSRR, t. X: Ja po nia, t. XI: Niem cy, War sza wa
1977. Zob. też: AIPN, 01179/234, Ele men ty za in te re so wań po li tycz nych Od dzia łu II Szta bu Głów ne go w kra -
jach Eu ro py i Ja po nii, War sza wa 1977, mps, rkps.

9 AIPN, 1174/32, Od dział II Szta bu Głów ne go, mps po wiel.
10 AIPN, 1174/34, mps.
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cen tra li „dwój ki”)11, „Mate ria ły z opra co wa nia Od dzia łu II Szta bu Głów ne go”12. Wni kli we
ba da nia po świę co no Refe ra to wi „Wschód” Szta bu Głów ne go oraz At ta cha to wi Woj sko we mu
w Mo skwie, zaj mu ją cy mi się wy wia dem skie ro wa nym przede wszyst kim na Zwią zek
Sowiec ki 13. Opra co wa no rów nież „Ob sa dę per so nal ną Re fe ra tu «Wschód»”14. Po dob ny
cha rak ter miał też „Wy kaz wy wia dow ców Od dzia łu In for ma cyj ne go Po le skie go Urzę du
Wo je wódz kie go w Brze ściu nad Bu giem w 1923 ro ku”15.

Istot ną po moc uła twia ją cą po ru sza nie się po za cho wa nej czę ści za so bu ar chi wal ne go
zwią za ne go ze służ ba mi in for ma cyj ny mi sta no wi ły dwa opra co wa nia: „Od dział II Szta bu
Głów ne go” (nie wiel ka ob ję to ścio wo pra ca do ty czą ca głów nie ar chi wa liów po zo sta łych po
pol skim wy wia dzie woj sko wym, przed sta wia ją ca za rys or ga ni za cyj ny, dzie je je go akt, cha -
rak te ry sty kę ar chi wal ną, me to dy po rząd ko wa nia i ewi den cji ze spo łu)16 oraz „Prze wod nik
po ze spo le akt Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go nr 1 w War sza wie” au tor stwa
A. Świąt ka 17.

Pro ble ma ty ki po li tycz nej okre su mię dzy wo jen ne go do ty czy ło stu dium opi su ją ce par tie
i ugru po wa nia po li tycz ne w Pol sce w la tach 1918–193918. Roz po czę to tak że zbie ra nie ma -
te ria łów i szki co wa nie kon cep cji mo no gra fii od no szą cej się do Or ga ni za cji Ukra iń skich Na -
cjo na li stó w19.

Tematyki spo łecz nej, a przede wszyst kim jej praw nych aspek tów, do ty ka ło opra co wa nie
„Straj ki, ich ro dza je i for my wal ki ze straj ka mi ze stro ny władz pań stwo wych w okre sie
mię dzy wo jen nym”20. Bar dzo zbli żo ne mu za gad nie niu po świę co na by ła tak że pra ca J. Wil -
czyń skie go „For my i me to dy zwal cza nia straj ków przez wła dze sa na cyj ne”21.

II.�Woj�na�i oku�pa�cja

Uwagę zwrócono tak że na pro ble ma ty kę woj ny i oku pa cji. Dzia ła ją cy na prze ło mie
dwóch lat (1961–1962) ze spół pra cow ni ków w skła dzie: R. Tryc, Z. Bil ski, St. Pie cho wicz
i Z. Wiń ski pod jął pra ce, któ rych owo cem był „Wy kaz nie le gal nych or ga ni za cji pol skich
dzia ła ją cych w okre sie hi tle row skiej oku pa cji (1939–1945)”22. Po wstał on na pod sta wie
czę ścio wych wy ka zów spo rzą dzo nych wcze śniej przez wy dzia ły „C” ko mend wo je wódz -
kich Mi li cji Oby wa tel skiej, któ re uzu peł nio no o in for ma cje z ma te ria łów: Biu ra „C”
MSW23, Związ ku Har cer stwa Pol skie go, Cen tral ne go Ar chi wum MSW, Woj sko we go In sty -
tu tu Hi sto rycz ne go, Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, In sty tu tu Hi sto rii Pol skiej Aka -
de mii Na uk, Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję oraz in nych in sty tu cji. W ten
spo sób ze bra no da ne do ty czą ce 280 or ga ni za cji i wy da no je dru kiem pod zmie nio nym nie -

11 AIPN, 1174/33, mps, rkps.
12 AIPN, 1174/35, mps.
13 AIPN, 1174/30, Opra co wa nie akt: a) Re fe ra tu „Wschód”, b) At ta cha tu Woj sko we go w Mo skwie, mps.
14 AIPN, 1174/31, mps.
15 AIPN, 1174/11, mps.
16 AIPN, 1174/36, mps.
17 AIPN, 01179/147, mps.
18 AIPN, 01179/11, Par tie i ugru po wa nia 1918–1939, mps.
19 Zob. ma te ria ły do ty czą ce Or ga ni za cji Ukra iń skich Na cjo na li stów – AIPN, 01179/9. Jest to przed wo jen -

ne opra co wa nie wy ko na ne po 1930 r. przez MSW i (lub) Od dział II Szta bu Głów ne go WP.
20 AIPN, 01179/18, mps.
21 AIPN, 01179/236, mps, rkps.
22 AIPN, 0333/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1961 r. z 17 I 1962 r., k. 11–14.
23 AIPN, 0887/5, Wy kaz kon spi ra cyj nych or ga ni za cji w okre sie oku pa cji oraz nie le gal nych or ga ni za cji po

wy zwo le niu, na któ re Wy dział II Biu ra „C” MSW po sia da do ku men ty ory gi nal ne, mps.
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co ty tu łe m24, jed nak że w póź niej szym okre sie (1964 r.) na dal pro wa dzo no pra ce nad uak tu -
al nie niem wy ka zu 25.

Pod ję to rów nież przy go to wa nia do wy da nia mo no gra fii na te mat dzia ła ją cych w cza sie
woj ny or ga ni za cji i od dzia łów par ty zanc kich. Do cze ka ły się ich m.in.: Na ro do wa Or ga ni -
za cja Woj sko wa, kon spi ra cyj na or ga ni za cja po li tycz no -wo jsk owa Miecz i Pług oraz wal -
czą ce w cza sie po wsta nia war szaw skie go Zgru po wa nie „Ra do sła wa” (ppłk. Ja na Ma zur kie -
wi cza)26. Okre so wi te mu R. Tryc po świę cił tak że krót ki „Szkic dzie jów pol skie go ru chu
ro bot ni cze go w la tach oku pa cji hi tle row skiej”27.

W 1964 r. na czel nik Wy dzia łu „C” Ko men dy MO m.st. War sza wy ppłk Zie liń ski wspól -
nie z funk cjo na riu sza mi Biu ra „C” MSW – W. Sa wic kim, E. Piąt kow ską i K. Fe do ro wi czem
opra co wa li „Zbiór wy bra nych do ku men tów i in for ma cji świad czą cych o roz pra co wa niu
orga ni za cji le wi co wych przez wy wiad i kontr wy wiad Ar mii Kra jo wej w okre sie oku pa cji
hi tle row skiej”28. De ka dę póź niej (1974 r.) po wró co no do te go te ma tu, wy da jąc po dob ną
w za ło że niu edy cję źró deł ukazują cych sto su nek Ar mii Kra jo wej i De le ga tu ry Rzą du na
Kraj do ru chu le wi co we go w la tach 1939–194429.

Na pod sta wie kar to te ki ope ra cyj nej Biu ra „C” MSW wy ko ny wa no też róż ne go ro dza ju
ze sta wie nia o cha rak te rze ka dro wo -pe rs ona lnym, przed sta wia ją ce skła dy oso bo we po szcze -
gól nych od dzia łów par ty zanc kich. Przy kła dem ta kiej pracy jest „Wy kaz ofi ce rów 25. puł ku
pie cho ty In spek to ra tu Piotr kow skie go AK”30. 

Wy nik po rząd ko wa nia pra sy wy da wa nej przez Pol skie Pań stwo Pod ziem ne w okre sie
oku pa cji i po wo jen ne pod zie mie an ty ko mu ni stycz ne sta no wi ło opra co wa nie „Al fa be tycz ne
ze sta wie nie ty tu łów pra sy kon spi ra cyj nej z okre su oku pa cji i pra sy nie le gal nej wy da wa nej
po wy zwo le niu, znaj du ją cej się w Wy dzia le II Biu ra «C» MSW”31.

III.�Opo�zy�cja�nie�pod�le�gło�ścio�wa�i wal�ka�z nią�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji�

Pro ble ma ty ka zwią za na z pod zie miem nie pod le gło ścio wym po zo sta wa ła przez dłuż szy
czas naj waż niej szym te ma tem za in te re so wań ba daw czych i kwe rend ar chi wal nych pio nu
„C” MSW. Za gad nie nie to pró bo wa no zgłę bić przy stę pu jąc do opra co wa nia mo no gra fii po -
szcze gól nych an ty ko mu ni stycz nych or ga ni za cji i od dzia łów zbroj nych. O ska li pro wa dzo -
nych w tym za kre sie przed się wzięć mo gą świad czyć dzia ła nia po dej mo wa ne w 1983 r., kie -
dy to w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW po wsta ło 167 mo no gra fii, w tym 108 na pod sta wie
ma te ria łów wy dzia ło wych i cha rak te ry styk na de sła nych z wy dzia łów „C” KW MO oraz 58

24 AIPN, 0359/6, In for ma tor o pol skich or ga ni za cjach kon spi ra cyj nych okre su oku pa cji (1939–1945), War -
sza wa 1962.

25 AIPN, 0333/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1964 r. z 8 I 1965 r., k. 13–18.
26 AIPN, 0333/18, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1977 r. ze stycz nia 1978 r.,

b.p.; AIPN, 0333/73, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1980 r. ze stycz nia
1981 r., b.p.; AIPN, 0333/71, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w 1980 r.
z 13 I 1981 r., b.p.; AIPN, 0887/53, Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa, War sza wa 1980; AIPN, 0359/5, Spra -
woz da nie Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za pierw sze pół ro cze 1983 r. z 25 VII 1983 r., b.p.; AIPN, 0546/6, Spra -
woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1983 r. z 7 I 1984 r., k. 12–17.

27 AIPN, 0887/119, In deks opra co wań wy ko na nych przez ze spół pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, k. 1.
28 AIPN, 0887/118, In deks opra co wa nych ma te ria łów w dzia le ko re spon den cji ogól nej w pod ze spo le Biu -

ra „C”: Opra co wa nia wła sne Biu ra „C”, k. 1.
29 AIPN, 1189/69, Wal ka Ar mii Kra jo wej i De le ga tu ry Rzą du z ru chem le wi co wym (1939–1944), War sza wa 1974.
30 AIPN, 0887/118, In deks opra co wa nych ma te ria łów w dzia le ko re spon den cji ogól nej w pod ze spo le Biu -

ra „C”: Opra co wa nia wła sne Biu ra „C”, k. 8.
31 AIPN, 0887/17, mps.
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na pod sta wie wy łącz nie dokumentów Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW32. Mo no gra fie przy go -
to wy wa ne by ły naj czę ściej przez spe cjal nie do te go ce lu wy zna czo ne ze spo ły skom ple to -
wa ne spo śród funk cjo na riu szy do sta tecz nie za zna jo mio nych już z pra cą o cha rak te rze ba -
daw czo -a rch iwa lnym. Mi mo że za zwy czaj nie za cho wa ły się ma te ria ły przybli żające pro ces
po wsta wa nia, a tak że nie jed no krot nie nie moż na usta lić ich au to rów, to krót ka pre zen ta cja
po szcze gól nych opra co wań nie wąt pli wie po zwo li na za po zna nie się z te ma ta mi po dej mo -
wa ny mi przez pion „C” w tym za kre sie. 

Pierw sza ze zna nych te go ty pu prac do ty czyła dzia ła ją ce go w la tach 1945–1952 na te re -
nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, war szaw skie go i lu bel skie go Od dzia łu Sa mo obro ny Ar mii
Kra jo wej Oby wa tel skiej – Wol no ści i Nie za wi sło ści (WiN) pod do wódz twem Ka zi mie rza
Ka mień skie go „Hu za ra”. Opra co wał ją ze spół w skła dzie M. Sa dur ski, J. Mo skwiak,
K. Pio trow ski oraz St. Pie cho wicz. Gru pa ta po cząt ko wo za po zna ła się z ca ło ścią ma te ria -
łów ar chi wal nych Biu ra „C” (49 te czek), a na stęp nie opra co wa ła kon spekt te go tema tu 33. 

Dru gi ze spół w skła dzie: L. Smo lar ski, L. Łu czyń ski i B. To miak za jął się hi sto rią od -
dzia łu do wo dzo ne go przez Zyg mun ta Szen dzie la rza „Łu pasz kę”, po wsta łe go na ba zie
5. Bry ga dy Wi leń skiej Ar mii Kra jo wej, dzia ła ją cego w la tach 1945–1949 na te re nie wo je -
wództw: bia ło stoc kie go, war szaw skie go, gdań skie go, byd go skie go i olsz tyń skie go. W tym
wy pad ku rów nież za zna jo mio no się naj pierw z ca ło ścią do ku men ta cji prze cho wy wa nej
w Biu rze „C” MSW, po czym spo rzą dzo no kon spekt te ma tu ma ją cy sta no wić ba zę wyj ścio -
wą do przy go to wy wa ne go opra co wa nia 34. Go to wą pra cę na te mat dzia łal ności i li kwi da cji
od dzia łu przez ko mu ni stycz ne si ły bez pie czeń stwa pla no wa no prze ka zać do ce lów szko le -
nio wych Wy dzia ło wi Wy daw ni cze mu De par ta men tu Kadr i Szko le nia MSW35.

Stu dia nad wy mie nio ny mi wy żej za gad nie nia mi trwa ły z róż ną in ten syw no ścią przez
okres po nad 15 lat (1960–1975) i za koń czy ły się po wsta niem opra co wa ń36. By ły to tematy,
wo kół któ rych ba da nia i kwe ren dy źró dło we prowadzono zde cy do wa nie naj dłu żej i trud no
jest obec nie po wie dzieć, czy by ło to wy ni kiem tak du że go ni mi za in te re so wa nia, czy też
przerw w pra cach spo wo do wa nych od de le go wa niem pra cow ni ków do in nych za dań służ bo -
wych. Zresztą po kil ku la tach (1984 r.) roz po czę to pra ce nad no wą, znacz nie ob szer niej szą
roz pra wą po świę co ną od dzia ło wi „Łu pasz ki”37. 

Opra co wa no rów nież mo no gra fie wie lu in nych or ga ni za cji i od dzia łów zbroj nych,
m.in.: Oporu (or ga ni za cja za ło żo na w Mi ni ster stwie Ad mi ni stra cji Pu blicz nej, dzia ła jąca
w la tach 1945–1956, li czy ła kil ka dzie siąt osób), No wej Pol ski lub też No wej Pol ski Pod -
ziem nej (or ga ni za cja dzia ła jąca naj praw do po dob niej w la tach 1947–1949 na te re nie po -
wia tu czę sto chow skie go pod do wódz twem Lu cja na Fi lip kie wi cza, li czy ła 7 osób), Kor -
pusu Przy spo so bie nia Ry cer skie go (or ga ni za cja dzia ła jąca w 1949 r. w War sza wie pod
do wódz twem Sta ni sła wa Po krand ta ps. „Pro fe sor”, ce lem jej by ło wy cho wa nie mło dzie ży
szkół śred nich w du chu re li gij nym, wro gim ide olo gii mark si stow skiej, li czy ła 10 osób),
Stron nic twa Nie za wi sło ści Na ro do wej (or ga ni za cja dzia ła jąca w la tach 1946–1947 na te re nie

32 AIPN, 0359/5, Spra woz da nie Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za pierw sze pół ro cze 1983 r. z 25 VII 1983 r.,
b.p.; AIPN, 0546/6, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1983 r. z 7 I 1984 r.,
k. 12–17.

33 AIPN, 0333/23, Kon spekt opra co wa nia pt. „Ban da «Hu za ra»” z 30 XI 1960 r., b.p.
34 AIPN, 0887/119, In deks opra co wań wy ko na nych przez pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, k. 1.
35 AIPN, 0333/9, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1963 r. z 4 I 1964 r., k. 12–13.
36 AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1976 r. z 5 I 1977 r.,

k. 7–9.
37 AIPN, 0546/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1984 r. z 22 I 1985 r., k. 9–12.
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wo je wództw: bia ło stoc kie go, kie lec kie go, łódz kie go i war szaw skie go, pro wa dzi ła dzia łal -
ność wy wia dow czą, kie ro wał nią Wa cław Li piń ski, li czy ła kil ka na ście osób), Kra jo wego
Ośrodka -Kraj (or ga ni za cja wy wia dow czo -d ywe rsy jna dzia ła ją ca w la tach 1949–1952 na
te re nie: War sza wy, Lu bli na, Ka to wic, Po zna nia, Kro sna, Ja sła, Wro cła wia i Gdy ni, do wód -
cą był An drzej So bo ta vel Ze non To ma szew ski), De mo kra tycz nego Związ ku Wal ki
o Nie pod le gło ść -Dzwon (or ga ni za cja działająca w la tach 1947–1952, za się giem swym
obej mo wa ła te re ny woje wództw: war szaw skie go, lu bel skie go, bia ło stoc kie go, olsz tyń skie -
go i Czę sto cho wy, ukie run ko wa na by ła na zmia nę ustro ju w Pol sce Lu do wej przez wy -
ko rzy sta nie nie uchron nie ma ją ce go na stą pić kon flik tu Wschó d–Z achód, jed nym z jej za ło -
ży cie li był Jan Ta bor tow ski ps. „Bruz da”), Oj czy zny (or ga ni za cja działająca w latach
1949–1950 w Ka to wi cach i Po zna niu, kie ro wał nią Hen ryk Ni kisz ps. „Sła wek”, li czy ła
ok. 15 osób), Boń czy (od dział zło żo ny z by łych żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej i Na ro do wych
Sił Zbroj nych pod do wódz twem Ka zi mie rza Za łęc kie go ps. „Boń cza”, dzia ła ją cy od lu te -
go do koń ca 1945 r. na te re nie wo je wództw kie lec kie go i kra kow skie go), Drą gala (od dział
dzia ła ją cy w la tach 1945–1946 na te re nie po wia tów: Sta ra cho wi ce, Ra dom, Koń skie i Ko -
zie ni ce oraz Gró jca pod do wódz twem Alek san dra Młyń skie go ps. „Drą gal”, pod le gał or -
ga ni za cyj nie ko men dan to wi In spek to ra tu Kie lec kie go WiN), Wal czą cej Ar mii Kra jo wej
(or ga ni za cja dzia ła jąca w la tach 1948–1949 w War sza wie i po wie cie otwoc kim, pro wa dzi -
ła dzia łal ność zbroj ną, jej za ło ży cie lem i przy wód cą był Je rzy Maj chrzak ps. „Wal ter”,
„Hu ra gan”, li czy ła ok. 40 osób)38.

Za gad nie nia zwią za ne z par ty zant ką i or ga ni za cja mi an ty ko mu ni stycz ny mi pod ję ły tak -
że wy dzia ły „C” KW MO, wy ko nu jąc pra ce ba daw cze pod me ry to rycz nym nad zo rem Biu -
ra „C” MSW. Wy dział „C” KW MO w Bia łym sto ku za mie rzał na pod sta wie po sia da nych
ma te ria łów ar chi wal nych opra co wać te mat hi sto rii od dzia łu NSZ Hie ro ni ma Ro giń skie go
„Ro ga” funk cjo nu ją ce go w la tach 1945–1952 na po gra ni czu wo je wództw: olsz tyń skie go,
war szaw skie go i bia ło stoc kie go 39. Wy dział „C” KW MO w Opo lu opi sał dzia ła ją cą w la -
tach 1951–1952 na te re nie po wia tu Prud nik or ga ni za cję Kon spi ra cyj na Ar mia Pol ska40.
Spra wą dzia ła ją ce go na Pod ha lu w la tach 1945–1947 od dzia łu Jó ze fa Ku ra sia „Ognia” za -
jął się z ko lei Wy dział „C” KW MO w Kra ko wie 41. 

Po zo sta łe wy dzia ły „C” KW MO tak że pra co wa ły nad te ma ty ką zwią za ną z ru chem
nie pod le gło ścio wym. W Kiel cach zajmowano się In spek to ra tem Kie lec ko -R ado mskim
WiN i od dzia łem Fran cisz ka Ja skul skie go „Za goń czy ka”, w Lu blinie – od dzia łem WiN
Edwar da Ta rasz kie wi cza „Że la zne go”, w Ko sza linie – „ban dy ty zmem” po li tycz nym
w latach 1945–1959, w Łodzi – Mło dzie żo wą Or ga ni za cją Po wstań czą „Nie pod le głość”,
w Po znaniu – nie le gal ny mi or ga ni za cja mi mło dzie żo wy mi po 1945 r., w Rze szowie – or -
ga ni za cją nie pod le gło ścio wą Pol skie Po wstań cze Si ły Zbroj ne dzia ła ją cą w la tach
1950–1951 na te re nie wo je wódz twa rze szow skie go, w Zie lo nej Gó rze – or ga ni za cją
zbroj  ną Pol ski Zwią zek Woj sko wy funk cjo nu ją cą w la tach 1944–1946 na te re nie wo je wódz twa

38 AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1976 r. z 5 I 1977 r.,
k. 7–9; AIPN, 0333/18, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1977 r. ze sty cznia
1978 r., b.p.

39 AIPN, 0333/23, t. 2, Kon spekt opra co wa ny przez Wy dział „C” KW MO w Bia łym sto ku do ty czą cy dzia -
łal no ści i li kwi da cji od dzia łu NSZ „Róg”, b.p.

40 Ibi dem, Pi smo z 12 XII 1960 r. na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Opo lu do na czel ni ka Wy dzia łu II
Biu ra „C” MSW do ty czą ce pra cy nad opi sem dzia łal no ści Kon spi ra cyj nej Ar mii Pol skiej oraz uwa gi ze stro -
ny Biu ra „C” MSW do te go opra co wa nia, b.p.

41 Ibi dem, Plan opra co wa nia hi sto rii ban dy „Ognia” z 30 I 1960 r., b.p.
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lu bel skie go, po wia tu mię dzy rzec kie go w wo je wódz twie zie lo no gór skim, Bia łej Pod la -
skiej i Gdań ska, w War sza wie – od dzia łem Wa cła wa Gra bow skie go „Pusz czy ka” dzia ła -
ją cym w la tach 1948–1953 na po gra ni czu wo je wództw: war szaw skie go i olsz tyń skie go
oraz od dzia łem Ada ma Ra tyń ca „Lam par ta”, a w Wy dziale „C” Ko men dy Sto łecz nej MO
– ope ra cyj nym roz pra co wy wa niem i li kwi da cją od dzia łów zbroj ne go pod zie mia nie -
podle gło ścio we go 42.

W sa mym tyl ko 1976 r. wy dzia ły „C” KW MO prze sła ły do Biu ra „C” MSW 250 opra -
co wań na te mat „re ak cyj nych or ga ni za cji i band”, wśród któ rych zna la zły się mo no gra fie:
„Ośro dek Mo bi li za cyj ny Okrę gu Wi leń skie go AK”, „Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie”,
„Armia Pol ska w Kra ju”, „Wiel ko pol ska Sa mo dziel na Gru pa Ochot ni cza – War ta”, „Kon -
spi ra cyj na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa”, „Stron nic two Na ro do we”, „Na ro do we Si ły Zbroj -
ne”, „Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we”, „Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej”43. W następ-
nych la tach po wsta wa ły kolejne mo no gra fie na temat „zbroj ne go i po li tycz ne go
pod zie mia”. Do ty czy ły one m.in. od dzia łu „Ognia -B ur ego” (dzia  łał od paź dzier ni ka
1945 r. do kwiet nia 1946 r. na te re nie wo je wódz twa po znań skie go w powia tach ko niń skim
i kol skim, do wód cą gru py był Ga briel Fejch no ps. „Ogień”, „Bury”, li czył 25 osób)
i oddzia łu „Dra ży” (przy był na te ren wo je wódz twa rze szow skie go z te re nu Lwow skie go
Okrę gu AK, dzia łał w la tach 1944–1945 pod do wódz twem ofi ce ra ar mii ju go sło wiań skiej
ps. „Dra ża”, li czył ok. 370 osób)44. Roz po czę to też pra ce nad od dzia łem „Bart ka” (od dział
ślą skie go VII Okrę gu Na ro do wych Sił Zbroj nych, dzia łający w la tach 1945–1948 na te re -
nie po wia tów Biel sko -Bi ała, Cie szyn, Psz czy na, do wód cą był Hen ryk Fla me ps. „Bar tek”,
w szczy to wym okre sie li czył 260 osób)45.

Przed się wzię ciem na du żą ska lę trwa ją cym kil ka lat (1961–1964) by ło przygotowanie
opra co wa nia pt. „Wy kaz nie le gal nych or ga ni za cji i band zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce
Lu do wej”. Uczest ni czy ły w nim wy dzia ły „C” KW MO, któ re w opar ciu o swo je ma te ria -
ły spo rzą dzi ły wy kaz tych że or ga ni za cji. Na stęp nie ze spół Biu ra „C” MSW w skła dzie:
J. Ma rzec, R.F. Szcze pań ski i T. Ku li gow ski do ko nał kon fron ta cji wy ka zów wo je wódz kich
z ma te ria ła mi po sia da ny mi przez biu ro 46. Prze pra co wa ny grun tow nie przez W. Kró la
maszy no pis, w nowej po pra wio nej wer sji zo stał wy da ny dru kiem z oka zji 20-l ecia PRL

42 Ibi dem, t. 1, Wy kaz te ma tów pod ję tych do o pra co wa nia przez Biu ro „C” MSW i pod le głe mu jed nost ki
te re no we, b.p.

43 AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1976 r. z 5 I 1977 r.,
k. 7–9.

44 AIPN, 0546/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1984 r. z 22 I 1985 r., k. 9–12.
Dra gan M. So ti ro vić, ofi cer serb ski, bli ski współ pra cow nik gen. Dražy Mi haj lo vi cia. Był jed nym z do wód -
ców w szta bie an ty hi tle row skie go i an ty ko mu ni stycz ne go ru chu opo ru na te re nie oku po wa nej Ju go sła wii.
Zo stał aresz to wa ny na sku tek de nun cja cji w 1942 r. Uwię zio ny przez Niem ców w Ofla gu nr 325 w Ra wie
Ru skiej, z któ re go uciekł i pod jął dal szą wal kę, do wo dząc 14. puł kiem uła nów AK w re jo nie Lwo wa. Aresz -
to wa ny przez So wie tów i ska za ny w Mo skwie na 10 lat wię zie nia ja ko „do wód ca band ter ro ry stycz nych na
zie mi so wiec kiej”. Po now nie uciekł i do wrze śnia 1945 r. wal czył z ko mu ni stycz nym oku pan tem na zie mi
lwow skiej oraz na Rze szowsz czyź nie. W bra wu ro wy spo sób uda ło mu się prze do stać wraz ze swo imi żoł nie -
rza mi na Za chód. Za swo je wy bit ne za słu gi na po lu wal ki otrzy mał od ko men dan ta Ob sza ru Lwów AK gen.
Wła dy sła wa Fi lip kow skie go Krzyż Vir tu ti Mi li ta ri. Na emi gra cji za an ga żo wa ny w dzia łal ność an ty ko mu ni -
stycz ną. Au tor wspo mnień L'Eu ro pe aux enchères, Pa ris 1952 (wyd. pol skie: Eu ro pa na licy ta cji, War sza wa
2000).

45 AIPN, 0359/9, Pro to kół na ra dy za wo do wej od by tej 24 IV 1982 r. z 8 V 1982 r., k. 6.
46 AIPN, 01334/508, In deks nie le gal nych or ga ni za cji i band na te re nie Pol ski w la tach 1944–1960, oprac.

T. Ku li gow ski, R.F. Szcze pań ski, J. Ma rzec, mps; AIPN, 0333/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW za 1961 r. z 17 I 1962 r., k. 11–14.
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w na kła dzie 720 eg zem pla rzy 47 pt. „In for ma tor o nie le gal nych an ty pań stwo wych or ga ni za -
cjach i ban dach zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1956”. Za wie rał
on pod sta wo we wia do mo ści o an ty ko mu ni stycz nym pod zie miu nie pod le gło ścio wym. Ba zę
źró dło wą do opra co wa nia sta no wi ły w głów nej mie rze ma te ria ły ar chi wal ne or ga nów SB,
WP i są dow nic twa. Nie uwzględ nio no w nim jed nak sta nu licz bo we go wszyst kich or ga ni -
za cji i od dzia łów zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce Lu do wej w okre sie jej dwu dzie sto let nie -
go ist nie nia.

W krę gu szcze gól ne go za in te re so wa nia pio nu „C” MSW zna la zły się za gad nie nia do ty -
czą ce struk tur, me tod i kie run ków dzia ła nia ko mó rek wy wia dow czych funk cjo nu ją cych
w ra mach or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych róż nych orien ta cji po li tycz nych. „Dzia łal ność
wy wia dow cza nie le gal nych or ga ni za cji en dec ko -oen ero wskich w Pol sce w la tach
1945–1949” za pre zen to wa na zo sta ła w pra cy M. Ko złow skie go 48. Ze wzglę du na bo ga tą
fak to gra fię na szcze gól ną uwa gę za słu gu je opra co wa nie Z. Wiń skie go „Dzia łal ność wy wia -
dow cza nie le gal ne go pod zie mia po akow skie go w la tach 1944–1947”49. 

Wie le uwa gi po świę co no tak że zba da niu udzia łu ko mu ni stycz ne go apa ra tu bez pie czeń -
stwa w zwal cza niu pod zie mia i par ty zant ki nie pod le gło ścio wej. Z oka zji zbli ża ją ce go się
20-l ecia po wsta nia PRL i SB pod ję te zo sta ły pra ce nad opra co wa niem no szą cym ro bo czy
ty tuł „Apa rat bez pie czeń stwa w wal ce z re ak cyj nym pod zie miem w Pol sce w la tach
1944–1949”. W wie lu in sty tu cjach prze pro wa dzo no grun tow ną kwe ren dę do te go te ma tu,
m.in. ob ję to nią ar chi wa: Biu ra „C” MSW, wy dzia łów „C” KW MO (w Bia łym sto ku, Ka -
to wi cach, Kiel cach, Kra ko wie, Lu bli nie, Ło dzi, Po zna niu, Rze szo wie, War sza wie), Cen tral -
ne go Ar chi wum MSW, Za kła du Hi sto rii Par tii przy Ko mi te cie Cen tral nym Pol skiej Zjed no -
czo nej Par tii Ro bot ni czej, ko mi te tów wo je wódz kich PZPR (w Bia łym sto ku, Kiel cach,
Kra ko wie, Lu bli nie, Rze szo wie, Po zna niu), Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Cen -
tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, a tak że ar chi wa są do we. Sied mio oso bo wy ze spół ba daw -
czy zło żo ny z L. Smo lar skie go, R. Try ca, R. Ostrow skie go, W. Kró la, M. Ko złow skie go,
K. Pio trow skie go i Z. Wiń skie go przej rzał ok. 6500 te czek ma te ria łów, spo rzą dził 8000 no -
ta tek i wy ty po wał do sfil mo wa nia ok. 6000 kla tek do ku men tów. Efek tem tych dzia łań był
283-str on ic owy ma szy no pis pod ro bo czym ty tułem „Wal ka or ga nów bez pie czeń stwa ze
zbroj nym pod zie miem”50. Co cie ka we, po wstał on w cza sie za le d wie kil ku mie się cy 1962 r.51

Du żym przed się wzię ciem or ga ni za cyj nym, któ re go ko or dy na to rem by ło Biu ro „C” MSW,
sta ło się ze bra nie przez wy dzia ły „C” KW MO ma te ria łów do te ma tu „Fak ty wro giej
dzia łal no ści nie le gal nych or ga ni za cji i band zbroj nych oraz prze ciw dzia ła nie or ga nów bez -
pie czeń stwa w la tach 1944–1960”. Krót ki, pół rocz ny (sty czeń –cze rwiec 1964 r.) ter min
wyko na nia te go pro jek tu spo wo do wał, że nie wszyst kie wy dzia ły wy ko na ły go w ca ło ści,
a zgro ma dzo na do ku men ta cja nie by ła kom plet na i jed no li ta pod wzglę dem for mal nym.
W związ ku z po wyż szym ce zu ry cza so we te ma tu po sta no wio no ogra ni czyć do lat
1944–1948. W efek cie po wie lo no 30 eg zem pla rzy wy ka zu zawierającego da ne sta ty stycz ne

47 AIPN, 1189/13, In for ma tor o nie le gal nych an ty pań stwo wych or ga ni za cjach i ban dach zbroj nych dzia ła -
ją cych w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1956, War sza wa 1964. Pu bli ka cja ta do stęp na jest rów nież w for mie
re prin tu wy da ne go w 1993 r. przez Wy daw nic two RE TRO w Lu bli nie.

48 AIPN, 0887/119, In deks opra co wań wy ko na nych przez ze spół pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW, k. 2.

49 AIPN, 01334/353, mps.
50 AIPN, 0887/119, In deks opra co wań wy ko na nych przez ze spół pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C”

MSW, k. 1. Zob. też AIPN, 1585/5062, Wal ka apa ra tu bez pie czeń stwa z re ak cyj nym pod zie miem zbroj nym
w la tach 1944–1949, oprac. L. Smo lar ski, R. Ostrow ski i W. Król, mps.

51 AIPN, 0333/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1962 r. z 9 I 1963 r., k. 11–14.
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do ty czą ce zbroj ne go pod zie mia nie pod le gło ścio we go i pro wa dzo nej z nim wal ki przez ko -
mu ni stycz ne si ły bez pie czeń stwa 52. Ten „Zbiór ze sta wień ilo ścio wych ob ra zu ją cych fak ty
an ty pań stwo wej ter ro ry stycz nej dzia łal no ści pod zie mia i prze ciw dzia ła nie Służ by Bez pie -
czeń stwa w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1948” skła dał się z 63 ta bel sta ty stycz nych
przed sta wia ją cych licz bę or ga ni za cji i zbroj nych od dzia łów nie pod le gło ścio wych, fak tów
an ty re żi mo wej dzia łal no ści, bro ni zdo by tej przez ko mu ni stycz ne or ga na bez pie czeń stwa
i zda nej przez lud ność oraz osób aresz to wa nych przez „bez pie kę”. Au to ra mi osta tecz nej wer -
sji opra co wa nia przy współ udzia le W. Kró la by li A. Strze lec ka i W. Sa wic ki. 

Po dob ną te ma ty kę, acz kol wiek ogra ni czo ną do jed ne go re gio nu, przed sta wiał opra co wa -
ny na pod sta wie ory gi nal nych do ku men tów Bia ło stoc kie go Okrę gu AK (znaj du ją cych się
w do wo dach rze czo wych spra wy płk. Ja na Rze pec kie go) „Zbiór wy bra nych do ku men tów
ob ra zu ją cych dy wer syj ną i ter ro ry stycz ną dzia łal ność Bia ło stoc kie go Okrę gu AK w okre sie
od po wsta nia PKWN do utwo rze nia Rzą du Jed no ści Na ro do wej (li piec 1944 – cze rwiec
1945)”53.

In te re so wa no się tak że za gad nie nia mi zwią za ny mi z dzia łal no ścią le gal nej opo zy cji, któ -
rej re pre zen tan tem tuż po woj nie by ło Pol skie Stron nic two Lu do we. W związ ku z tym opra -
co wa ny zo stał przez K. Pio trow skie go „Ro do wód i dzia łal ność PSL (1945–1947)”54. Spo -
rzą dzo na roz pra wa za wie rała 100 kart ma szy no pi su. Omó wio no w niej pro gram, za ło że nia
i dzia łal ność partii. Ze bra no bo ga ty ma te riał bio gra ficz ny do ty czą cy Stanisława Mi ko łaj -
czy ka i in nych naj waż niej szych przy wód ców stron nic twa. Stu dia opar to głów nie na źró -
dłach Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW. Wy ko rzy sta no ok. 50 to mów ma te ria łów ar chi wal nych
i 5 opra co wań z Bi blio te ki Spe cjal ne j55. Pla no wa no tak że spo rzą dze nie edy cji źró dło wej pt.
„Re ak cyj na dzia łal ność Pol skie go Stron nic twa Lu do we go”. Po mi mo prze pro wa dze nia
szcze gó ło wej kwe ren dy, w któ rej wy ni ku spo rzą dzo no m.in. 280 no ta tek w for mie stresz -
czeń i wy cią gów, nie uda ło się opu bli ko wać książki z po wo du bra ku „do ku men tów, któ re
wska zy wa ły by na re ak cyj ną i an ty pań stwo wą dzia łal ność PSL”56.

In nym pla no wa nym na więk szą ska lę przed się wzię ciem ko or dy no wa nym przez Biu ro
„C” MSW, któ re go re ali za cja ostatecznie nie do szła do skut ku, by ła edy cja do ku men tów do -
ty czą cych „pod zie mia re ak cyj ne go” w Pol sce w la tach 1944–1948 i zwal cza nia go przez
wła dze ko mu ni stycz ne. W kwiet niu 1967 r. od by ło się po sie dze nie in au gu ra cyj ne ko mi te tu
re dak cyj ne go, w któ re go skład we szli hi sto ry cy par tyj ni pra cu ją cy na co dzień w róż nych
in sty tu cjach: doc. dr W. Gó ra i dr R. Ha la ba – Za kład Hi sto rii Par tii przy KC PZPR, M. Ja -
nic – MSW, dr R. Na za re wicz, J. Za baw ski – Wy dział Pro pa gan dy KC PZPR, T. Stęp niow -
ski – Woj sko wy In sty tut Hi sto rycz ny. Wy daw nic two to mia ło być prze zna czo ne w za sa dzie
dla cen tral ne go i czę ścio wo śred nie go ak ty wu par tyj ne go oraz słu żyć po mo cą lek to rom KC
i ko mi te tów wo je wódz kich PZPR, apa ra to wi szko le nio we mu MSW, lu do we mu WP i MO.
„Dzie ło” pro po no wa no wy dać w sto sun ko wo nie wiel kim – jak na ów cze sne warunki – na -
kła dzie 2–3 tys. eg zem pla rzy. Pu bli ka cja skła dać się mia ła za rów no z wy bo ru do ku men tów,
jak i ma te ria łów opra co wa nych „na uko wo” we dług ogól nie przy ję tych za sad edy tor skich.

52 AIPN, 01299/920, Zbiór ze sta wień ilo ścio wych ob ra zu ją cych fak ty an ty pań stwo wej ter ro ry stycz nej dzia -
 łal no ści pod zie mia i prze ciw dzia ła nie Służ by Bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1944–1948, War sza wa 1964.

53 AIPN, 0333/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1964 r. z 8 I 1965 r., k. 13–18.
54 AIPN, 01476/71, mps.
55 AIPN, 0333/17, t. 5, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w 1973 r. z 5 I 1974 r.,

k. 14–16.
56 AIPN, 0333/18, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1975 r. z 8 I 1976 r.,

b.p.; AIPN, 0350/4, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1975 r. z 16 I 1976 r., k. 136–137.
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Ma te ria ły – do bie ra ne w za ło że niu w myśl ogól ne go klu cza – mia ły wy ka zać, iż pod zie mie
nie pod le gło ścio we pro wa dzi ło „nie le gal ną dzia łal ność ter ro ry stycz ną” w sto sun ku do dzia -
ła czy i ak ty wu tzw. par tii de mo kra tycz nych. Na po trze by pro jek tu prze pro wa dzo no wni kli -
wą kwe ren dę. Kar ty kwe ren dal ne opra co wa ne zostały na pod sta wie do ku men ta cji wy two -
rzo nej przez kon spi ra cyj ne or ga ni za cje dzia ła ją ce zarówno w okre sie oku pa cji, jak i po
za in sta lo wa niu się w Pol sce rzą dów ko mu ni stycz nych. W okre sie trzech mie się cy prze ana -
li zo wa no łącz nie 3940 do ku men tów, z któ rych ja ko in te re su ją ce za kwa li fi ko wa no 854 i wy -
pi sa no 190 kart kwe ren dal ny ch57. Mi mo tak sze ro kich pla nów i prze pro wa dze nia ob szer nej
kwe ren dy ar chi wal nej nie uka za ła się żad na pu bli ka cja.

Osob ną ka te go rię opra co wań sta no wi ły tzw. cha rak te ry sty ki nie le gal nych or ga ni za cji.
By ły to spe cjal nie za ło żo ne tecz ki za wie ra ją ce pod sta wo we wia do mo ści o gru pach bądź od -
dzia łach zbroj nych. Nie jed no krot nie ogra ni cza no się do za pre zen to wa nia struk tu ry i ob sa -
dy per so nal nej du żych or ga ni za cji. W pra cach za zwy czaj po da na jest wła ści wa cha rak te ry -
sty ka; znaj du ją się w nich tak że kwe stio na riu sze oso bo we za ło żo ne na człon ków da nej
or ga ni za cji (od dzia łu zbroj ne go) oraz kar ty na czyn „prze stęp czy”, w któ rych po da wa no na -
zwi ska człon ków ugru po wa nia i ro dzaj czy nu (np. na pad z bro nią w rę ku). Często przy wo -
ływa no rów nież in for ma cje do ty czą ce okre su i re jo nu dzia ła nia, imio na, na zwi ska i pseu do -
ni my do wód ców oraz stan oso bo wy. Te go ro dza ju cha rak te ry styk tyl ko w ra mach Biu ra „C”
MSW przygotowywano w cią gu ro ku kil ka dzie siąt. Na przy kład w 1978 r. wy ko na no ich
25, ale z wy dzia łów „C” KW MO wpły nę ło ich wów czas do biu ra 29158. W 1980 r. opra -
co wa ne by ły już 2447 cha rak te ry sty ki59. Kil ka z nich ze wzglę du na fak to gra fię za słu gu je
nie wąt pli wie na uwa gę. Cha rak te ry sty ki ta kie po sia da ją licz ne, nie raz nie zbyt zna ne ba da -
czom, or ga ni za cje i od dzia ły zbroj ne, m.in.:

– Zwią zek Wal ki o Wol ność (działał w la tach 1950–1952 w War sza wie i Za ko pa nem, pro -
wa dził przy go to wa nia do wy stą pień o cha rak te rze dy wer syj nym oraz czynności wy wia dow -
cze na rzecz państw za chod nich; je go przy wód cą był Zdzi sław Mo ska ła; li czył 8 osób)60;

– Taj na Or ga ni za cja Woj sko wa – Nie pod le głość (dzia ła ła w la tach 1953–1955, obej mo -
wa ła swym za się giem ca łą Pol skę; jej ka dry kie row ni cze skła da ły się z przed wo jen nych
ofice rów i żoł nie rzy AK; człon ko wie or ga ni za cji pla no wa li zbie ra nie list człon ków par tii
komu ni stycz nej w po szcze gól nych mi ni ster stwach oraz wy sa dze nie po mni ka Dzier żyń -
skie go w War sza wie; ko men dan tem głów nym był Bo le sław Kwiat kow ski ps. „ppłk T. Szy -
mań ski”; pod ko niec ist nie nia li czy ła kil ka dzie siąt osób roz rzu co nych na ob sza rze ca łe go
kra ju)61;

– Oj czy zna (dzia ła ła w la tach 1945–1949 w Ka to wi cach i Po zna niu; kie ro wał nią Hen -
ryk Ni kisz ps. „Sła wek”; li czy ła 15 osób)62;

57 AIPN, 0333/20, t. 1, No tat ka z pierw sze go po sie dze nia ko mi te tu re dak cyj ne go wy daw nic twa do ku men -
tów i ma te ria łów o pod zie miu re ak cyj nym w Pol sce i wal ce z nim z kwietnia 1967 r., b.p.; ibi dem, No tat ka
w spra wie wy da nia do ku men tów i ma te ria łów o dzia łal no ści pod zie mia re ak cyj ne go w Pol sce w la tach
1944–1948 i wal ce z nim, b.d., b.p.

58 AIPN, 0333/73, In for ma cja z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za okres 1 I–1 XI 1978 r. z 14 XII
1978 r., b.p.; ibi dem, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW za okres 1 I–31 XII
1978 r., b.p.

59 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy wy ko na nej w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1980 r. ze stycz nia 1981 r.,
b.p.; AIPN, 0333/71, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w 1980 r. z 13 I 1981 r.,
k. 3–4.

60 AIPN, 0189/6, rkps, mps.
61 AIPN, 0189/18, rkps, mps.
62 AIPN, 0189/9, rkps, mps.
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– Mło dzież Wiel kiej Pol ski (or ga ni za cja mło dzie żo wa kie ro wa na przez Stron nic two Na -
ro do we; po wsta ła w 1932 r.; jej za da niem by ło wy cho wa nie mło dzie ży w du chu ide olo gii
en dec kiej; zor ga ni zo wa na we dług dziel nic: kra kow skiej, dol no ślą skiej i gór no ślą skiej, któ -
re z ko lei dzie li ły się na okrę gi, a te na ob wo dy, cen tral ne go kie row nic twa nie po sia da ła;
w la tach 1946–1947 zo sta ła roz bi ta przez ko mu ni stycz ne or ga na bez pie czeń stwa)63;

– Pol ski Front Oj czyź nia ny (dzia łał w la tach 1951–1952 na te re nie ca łej Pol ski; jesz cze
w sta dium po cząt ko we go roz wo ju zo stał roz bi ty przez ko mu ni stycz ne or ga na bez pie czeń -
stwa; kie ro wał nim An to ni Ja ku bow ski ps. „So bin”; li czył ok. 30 osób)64;

– Wal czą ca Ar mia Kra jo wa (dzia ła ła w la tach 1948–1949 w War sza wie i po wie cie
otwoc kim; jej za ło ży cie lem i przy wód cą był Je rzy Maj chrzak ps. „Wal ter”, „Hu ra gan”; pro -
wa dzi ła dzia łal ność „dy wer syj no -te rr or ystyc zną, do ko ny wa ła na pa dów ra bun ko wych”;
liczy ła ok. 40 osób)65;

– De mo kra tycz na Ar mia Kra jo wa (dzia ła ła w la tach 1950–1951 w po wie cie No wy By -
tom; jej do wód cą był Ta de usz Se ne ko ps. „Ogień”; li czy ła ok. 30 osób)66;

– Ar mia Kra jo wa Rze czy po spo li tej Pol skiej (dzia ła ła w la tach 1947–1948 w To ru niu; jej
do wód cą był Fran ci szek Kar wec ki ps. „Agniesz ka”; li czy ła ok. 20 osób)67;

– Nie pod le gło ścio we Si ły Zbroj ne (dzia ła ły w la tach 1946–1949 w po wie cie otwoc kim;
ich do wód cą był Ta de usz Gru bek; li czy ły 45 osób)68;

– Ko mi tet Wol nych Po la ków (dzia łał w la tach 1948–1951 w Ka to wi cach; je go do wód cą
był Piotr Urbań ski; li czył 18 osób)69;

– Pia stow ska Rzecz po spo li ta Pol ska (or ga ni za cja działała w la tach 1948–1953 na te re nie
War sza wy; jej or ga ni za to rem i kie row ni kiem był Sta ni sław Nit sch ke ps. „Ksią żę Piast
Opol ski”; li czy ła 15 osób)70;

– Kra jo wy Ruch Opo ru (skła dał się z by łych żoł nie rzy AK; dzia łał w 1952 r. w po wie -
cie ostródz kim; je go do wód cą był Edward Dac kie wicz ps. „Pan te ra”; za mie rzał zbie rać in -
for ma cje o or ga ni za cjach spo łecz nych i kol por to wać ulot ki; li czył 6 osób)71;

– Wol ni Strzel cy (dzia ła li w la tach 1947–1949 na te re nie po wia tu sie mia no wic kie go; li -
czy li 6 osób)72;

– Żoł nie rze Wol nej Pol ski (dzia ła li od lip ca 1950 r. do paź dzier ni ka 1952 r. na te re nie po -
wia tów: Dę bi ca, Ja sło i Prze myśl oraz w wo je wódz twie gdań skim; za mie rza li swy mi wpły -
wa mi ob jąć ca ły ob szar kra ju, na cze le or ga ni za cji stał sztab skła da ją cy się z 4 osób, sze fem
szta bu był Ma rian Pionk ps. „Do bie sław”; li czy li ok. 30 osób)73;

– Pol ski Zwią zek Na ro do wy (dzia łał w la tach 1950–1952 w po wia tach gnieź nień skim
i mo gi leń skim; je go do wód cą w Gnieź nie był Wa cław Kwiat kow ski, a w Mo gil nie Zyg munt
Kwiat kow ski ps. „Ja gu ar”; li czył 30 osób)74;

63 AIPN, 0189/19, rkps, mps.
64 AIPN, 0189/23, rkps, mps.
65 AIPN, 0189/60, rkps, mps.
66 AIPN, 0189/101, rkps, mps. 
67 AIPN, 0189/72, rkps, mps.
68 AIPN, 0189/71, rkps, mps.
69 AIPN, 0189/21, rkps, mps.
70 AIPN, 0189/7, rkps, mps.
71 AIPN, 0189/92, rkps, mps.
72 AIPN, 0189/26, rkps, mps.
73 AIPN, 0189/170, rkps, mps.
74 AIPN, 0189/109, rkps, mps.
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– Pol ska Or ga ni za cja Mło dzie ży Ka to lic kiej (dzia ła ła w la tach 1948–1949 w Brod ni cy
oraz w No wym Mie ście i Dział do wie; jej or ga ni za to rem i kie row ni kiem był Je rzy Zim mer -
man; li czy ła 5 osób)75;

– Kra kow ska Bry ga da Obro ny Na ro do wej (dzia ła ła w la tach 1945–1946 w Kra ko wie
i Ka to wi cach; po dzie lo na by ła na 5 grup: wy wia dow czą, pro pa gan do wą, pra so wą, wy pa do -
wą i kontr wy wia dow czą; li czy ła ok. 50 osób)76;

– Aba żur 101 (od dział dzia łał w la tach 1945–1947 na te re nie po wia tów: Tu rek, Ko nin,
Ko ło, Ka lisz, Brze zi ny, Łę czy ca, Pod dę bice; je go do wód cą był Bro ni sław Ku pis ps. „Aba -
żur 101”; li czył ok. 50 osób)77;

– Zwią zek Ofiar Re żi mu Ko mu ni stycz ne go (dzia łał w 1950 r. na te re nie po wia tów Włosz -
czo wa i Ra dom sko; je go do wód cą był Zdzi sław Sko czy las ps. „Or lik”; li czył 11 osób)78;

– Or ga ni za cja Wal ki z Ko mu ni zmem (dzia ła ła od ma ja 1953 r. do kwiet nia 1955 r. na
tere nie po wia tów: Moń ki, Gra je wo i Bia ły stok; jej do wód cą był Jó zef Cho do row ski ps.
„Ponu ry”; or ga ni zo wa ła „na pa dy ter ro ry stycz no -r abu nk owe” oraz gro ma dzi ła broń i kol -
por to wa ła ulot ki „an ty pań stwo we”; li czy ła 3 oso by)79;

– Ruch Opo ru Kadr Mło dzie ży Pol skiej (dzia łał w 1948 r. na te re nie po wia tów Ostro wiec
Świę to krzy ski i Opa tów; je go ko men dan tem był Zyg munt Krze miń ski ps. „Czar ny”; li czył
21 osób)80;

– Ruch Uni wer sa li stów (działał w la tach 1950–1952 na te re nie wo je wódz twa war szaw -
skie go i Lu bli na; kie ro wa li nim Wła dy sław Ja wor ski i Syl we ster Rek; or ga ni za cja po sia da -
ła tzw. kół ka dys ku syj ne w War sza wie, Bło niach, So cha cze wie, Ko mo ro wie, Otwoc ku,
Waw rze i Lu bli nie; li czy ła ok. 55 osób)81. 

IV.�Pro�ble�ma�ty�ka�służb�spe�cjal�nych

W ra mach dzia łal no ści naukowo-ba daw czej pod ję te zo sta ły pra ce nad za gad nie niem
oma wia ją cym ak tyw ność ob cych służb wy wia dow czych na te re nie PRL i zwal cza nie ich
przez SB. Z uwa gi na szczu płość ze spo łu skła da ją ce go się je dy nie z dwóch osób (T. Ku -
bi szew ski, W. Sa wic ki) po cząt ko wo skon cen tro wa no się na ze bra niu ma te ria łów do ty -
czą cych wy wia du za chod nio nie miec kie go i opi sa niu me tod je go funk cjo no wa nia 82. Za -
da nie to wy ko na no pra wie wy łącz nie w opar ciu o ma te ria ły ar chi wal ne zgromadzone
w Biu rze „C” MSW i tyl ko w dwóch przy pad kach ko rzy sta no ze źró deł znaj du ją cych się
w wy dzia łach „C” KW MO. Opra co wa nie pt. „Dzia łal ność wy wia du za chod nio nie miec -
kie go w Pol sce i wal ka z nim or ga nów Służ by Bez pie czeń stwa” prze kro jo wo ob ra zo wa -
ło dzia łal ność skie ro wa ną na Pol skę, po mi ja jąc w za sa dzie in ne kie run ki je go za in te re -
so wa ń83. 

75 AIPN, 0189/122, rkps, mps.
76 AIPN, 0189/30, rkps, mps.
77 AIPN, 0189/70, rkps, mps.
78 AIPN, 0189/66, rkps, mps.
79 AIPN, 0189/100, rkps, mps.
80 AIPN, 0189/128, rkps, mps.
81 AIPN, 0189/64, rkps, mps.
82 AIPN, 0333/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1962 r. z 9 I 1963 r., k. 11–14;

AIPN, 0887/118, In deks opra co wa nych ma te ria łów w dzia le ko re spon den cji ogól nej w pod ze spo le Biu ra „C”:
Opra co wa nia wła sne Biu ra „C”, k. 4; AIPN, 0333/9, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za
1963 r. z 4 I 1964 r., k. 12–13.

83 AIPN, 0887/119, In deks opra co wań wy ko na nych przez ze spół pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW, k. 1. 
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W for mie ma szy no pi sów przy go to wa no rów nież dwie mo no gra fie: „Za chod nio nie miec -
ka dzia łal ność re wi zjo ni stycz no -w ywi ado wcza w Pol sce na prze strze ni lat 1945–1962”
(W. Sa wic ki)84 oraz „Kontr wy wiad – wa lka apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Pol sce
Lu do wej ze szpie go stwem w la tach 1944–1955” (J. Py tel)85. Sze rzej o dzia łal no ści za chod -
nich służb spe cjal nych trak to wa ło na to miast opra co wa nie „Ob ce wy wia dy prze ciw Pol sce
w pierw szym dzie się cio le ciu wła dzy lu do wej”86. Z ko lei o prze ciw dzia ła niu wobec tych
służb in for mo wa ła „Kro ni ka zli kwi do wa nych nie któ rych sia tek szpie gow skich i za trzy ma -
nych osób za dzia łal ność wy wia dow czą przez Służ bę Bez pie czeń stwa w la tach
1945–1969”87. Opra co wa no rów nież cha rak te ry sty ki pla có wek wy wia du fran cu skie go
w Gdań sku i Szcze ci nie oraz pro wa dzo no za awan so wa ne pra ce do ty czą ce ośrod ków wy -
wia du bry tyj skie go w Bar khau sen i Röttin ge n88. 

Mo no gra fia oraz cha rak te ry sty ka po wsta ły tak że na te mat Ma zur skich Sił Wy zwo leń czych.
Or ga ni za cja ta, li czą ca 120 osób pod do wódz twem Hel mu tha Sa dow skie go i Je rze go Szmid -
ta, w la tach 1950–1953 pro wa dzi ła dzia łal ność wy wia dow czą na rzecz USA w kil ku po wia -
tach wo je wódz twa olsz tyń skie go (Mrą go wo, Gi życ ko, Pisz, Olsz tyn) oraz w To ru niu, Po zna -
niu, War sza wie, Zie lo nej Gó rze, a tak że na te re nie Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz ne j89.

Po kło siem zbie ra nia przez Biu ro „C” MSW wszel kich in for ma cji na te mat osób współ -
pra cu ją cych z ob cy mi służ ba mi wy wia dow czy mi był „In for ma tor o oso bach ska za nych za
dzia łal ność szpie gow ską w la tach 1944–1970”90. Po dzie lo ny na trzy roz dzia ły pre zen to wał
da ne na te mat: 1338 osób ska za nych za dzia łal ność szpie gow ską za miesz ku ją cych w kra ju
(z po dzia łem na wo je wódz twa), 109 osób ska za nych za dzia łal ność szpie gow ską i prze by -
wa ją cych na sta łe za gra ni cą, 384 osób ska za nych za dzia łal ność szpie gow ską, któ re zmar -
ły lub nie fi gu ro wa ły w ewi den cji lud no ści. Po 14 la tach do cze kał się on no wej dru ko wa nej
wer sji, zak tu ali zo wa nej o in for ma cje się ga ją ce 1984 r.91 Do ko na no w niej m.in. ko rek ty
czę ści do ty czą cej wy wia dów ame ry kań skie go, an giel skie go i za chod nio nie miec kie go 92.

84 AIPN, 0397/32, mps.
85 AIPN, 0887/118, In deks opra co wa nych ma te ria łów w dzia le ko re spon den cji ogól nej w pod ze spo le Biu -

ra „C”: Opra co wa nia wła sne Biu ra „C”, k. 1–17.
86 AIPN, 0887/130, kse ro ko pia ma szy no pi su.
87 AIPN, 01476/51, mps po wiel.
88 AIPN, 0333/73, In for ma cja o pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za okres 1 I–1 XII 1978 r. z 14 XII

1978 r., b.p.; ibi dem, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW za okres 1 I–31 XII
1978 r., b.p.; AIPN, 0359/5, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1981 r. z 5 I 1982 r., 
b.p.

89 AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1976 r. z 5 I 1977 r.,
k. 7–9; AIPN, 0333/73, Spra woz da nie z pra cy wy ko na nej w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1980 r. ze stycz -
nia 1981 r., b.p.; AIPN, 0189/33, Ma zur skie Si ły Wy zwo leń cze (cha rak te ry sty ka).

90 AIPN, 1189/43.
91 AIPN, 01530/5, In for ma tor o oso bach ska za nych za dzia łal ność szpie gow ską w la tach 1944–1984, War -

sza wa 1986 (pod nie co zmie nio nym ty tu łem: In for ma tor o oso bach ska za nych za szpie go stwo w la tach

1944–1984 opra co wa nie uka za ło się ja ko re print wy da ny przez lu bel skie Wy daw nic two RE TRO w 1994);
AIPN, 0333/73, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1979 r. z 18 I 1980 r., b.p.; ibi dem,
Spra woz da nie z pra cy wy ko na nej w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1980 r. ze stycz nia 1981 r., b.p.; AIPN,
0333/71, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w 1980 r. z 13 I 1981 r., b.p.; AIPN,
0333/75, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w pierw szym pół ro czu 1982 r. z 30 VII 1982 r.,
k. 5–9; AIPN, 0359/5, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za I półrocze 1983 r.
z 25 VII 1983 r., b.p.

92 AIPN, 0333/73, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1980 r. ze stycz nia
1981 r., b.p.; AIPN, 0333/71, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w 1980 r.
z 13 I 1981 r., b.p.
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Podob ny w za ło że niu, acz kol wiek ogra ni czo ny do jed ne go tyl ko re gio nu, był „In for ma tor
o oso bach ska za nych za dzia łal ność szpie gow ską w la tach 1944–1970 obec nie za miesz ka -
łych na te re nie wo je wódz twa -Wa rsz aw a”93. 

Po nad to spo rzą dzo no 14 ta bel sta ty stycz nych uka zu ją cych naj waż niej sze fak ty o oso -
bach ska za nych za dzia łal ność szpie gow ską w roz bi ciu na po szcze gól ne wy wia dy, okre sy
i te re ny dzia ła nia 94.

Po śred nio pro ble ma ty ki tej do ty ka ły rów nież „Wy ka zy sty pen dy stów i pra cow ni ków
pla có wek dy plo ma tycz nych, któ rzy od mó wi li po wro tu do kra ju” (A. Strze lec ka)95. Co wię -
cej przy stą pio no do przy go to wa nia wy ka zu wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków
prze by wa ją cych za gra ni cą od 1970 do 1982 r.96

V.�Du�cho�wień�stwo�i Ko�ściół�ka�to�lic�ki

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych roz po czę to pra ce nad no szą cym zna mien ny ty tuł opra -
co wa niem „Wal ka re ak cyj ne go kle ru prze ciw Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1962”. O ska li
te go przed się wzię cia i wa gi, ja ką do nie go przy wią zy wa no, świad czy to, iż w cią gu dwóch
mie się cy (wrze sień i pa ździe rnik 1962 r.) spe cjal nie utwo rzo ne wów czas gru py funk cjo na -
riu szy z wy dzia łów: II, III i IV ob je cha ły wszyst kie KW MO i ze bra ły ma te ria ły do ty czą ce
„wro giej” dzia łal no ści du cho wień stwa. W każ dym wo je wódz twie przej rza no prze cięt nie
ok. 250 te czek znaj du ją cych się w wy dzia łach „C” i wy dzia łach IV KW MO. Na stęp nie ze -
spół pra cow ni ków (T. Ku li gow ski, E. An drze jew ska, G. Boń ska, A. Strze lec ka, T. Wró bel,
J. Mo skwiak) do ko nał kwe ren dy wśród ma te ria łów znaj du ją cych się w Wy dzia le II Biu ra
„C” MSW. Po se gre ga cji T. Ku li gow ski, T. Wró bel, S. Pie cho wicz roz po czę li opra co wywa -
nie źró de ł97. Go to wy tekst w for mie po wie lo ne go ma szy no pi su wpro wa dzo no do użyt ku
we wnętrz ne go w aparacie bezpieczeństwa w 1963 r.98

Ba da nie tej pro ble ma ty ki kon ty nu owa no, opra co wu jąc te mat przed sta wia ją cy „Fak ty
i prze ja wy wro giej dzia łal no ści kle ru Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go w Pol sce w la tach
1945–1963”. Zo stał on za pre zen to wa ny za rów no w for mie opi so wej obej mu ją cej stresz cze -
nie za rzu tów do ty czą cych po szcze gól nych osób, jak i sta ty stycz nej uję tej we dług struk tu ry
or ga ni za cyj nej (za się gu te ry to rial ne go die ce zji) Ko ścio ła w Pol sce. Część sta ty stycz na (dla
każ dej die ce zji spo rzą dzo no od dziel ną tecz kę, a na ich pod sta wie zbior czą jed nost kę z da -
ny mi) ob ra zo wa ła liczbę du chow nych „wro go dzia ła ją cych” w po szcze gól nych la tach z po -
dzia łem na: ro dza je „czy nów prze stęp czych”, sto so wa ne for my dzia łal no ści, ka ral ność są -
do wą i ad mi ni stra cyj ną, sta no wi ska w hie rar chii ko ściel nej oraz liczbę osób, któ rych
dzia łal ność się po wta rza ła. Pod sta wą źró dło wą by ły wy łącz nie ma te ria ły ar chi wal ne za re -
je stro wa ne w Cen tral nej Kar to te ce Ogól no in for ma cyj nej MSW, a znaj du ją ce się w ar chi -
wach Biu ra „C” MSW i wy dzia łów „C” KW MO. Opra co wa nie wy ko na no w 8 eg zem pla -
rzach (kom ple tach), z któ rych każ dy skła dał się z 25 te czek die ce zjal nych oraz 1 tecz ki
zbior czej. Osta tecz ną re dak cję i ko rek tę prze pro wa dzi li A. Strze lec ka i W. Król. Po dob ną

93 AIPN, 01305/494.
94 AIPN, 0333/17, t. 4, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1972 r. ze stycz nia 1973 r., k. 8–9.
95 AIPN, 0887/119, In deks opra co wań wy ko na nych przez ze spół pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C”

MSW, k. 2.
96 AIPN, 0333/75, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w pierw szym pół ro czu 1982 r.

z 30 VII 1982 r., k. 1, 5–9.
97 AIPN, 0333/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1962 r. z 9 I 1963 r., k. 11–14.
98 AIPN, 01476/55, Wal ka re ak cyj ne go kle ru prze ciw ko Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1962, oprac.

T. Ku li gow ski, T. Wró bel, S. Pie cho wicz, War sza wa 1963, mps po wiel.
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te ma ty kę re pre zen to wa ła pra ca pt. „Wro ga dzia łal ność kle ru rzym sko ka to lic kie go prze ciw -
ko PRL w la tach 60-tych”, któ ra – co cie ka we – pod le gać mia ła swo istej „re cen zji” wy spe -
cja li zo wa ne go w spra wach ko ściel nych De par ta men tu IV MSW99. 

Na zle ce nie kie row nic twa MSW przy go to wa no ze sta wie nie do ty czą ce ma so wych wy stą -
pień w la tach 1949–1967. Po dzie lo no je na trzy gru py obej mu ją ce pro te sty na tle: po li tycz -
nym, eko no micz nym i przede wszyst kim re li gij nym. Uwzględ nio no w nim rów nież przy -
czy ny de mon stra cji, miej sce, czas oraz liczbę uczest ni kó w100.

War to wspo mnieć, iż w okre sie (1968 r.), kie dy nie po dej mo wa no więk szych prac o cha -
rak te rze ba daw czym z po wo du bra ku od po wied nio przy go to wa nych kadr, za ję to się dzia ła -
nia mi ma ją cy mi na ce lu po rząd ko wa nie i opra co wy wa nie do ku men ta cji zwią za nej z za gad -
nie nia mi du cho wień stwa ka to lic kie go. Wy ni ka ło to przede wszyst kim ze wzro stu
za po trze bo wa nia na te go ty pu ma te ria ły ze stro ny De par ta men tu IV MSW. Po sta no wio no
wy dzie lić więc z ze spo łu akt obiek to wo -z aga dni eni owych „wszyst ką do ku men ta cję po kle -
rze” i opra co wać ją od dziel nie we dług usta lo nych ha seł, pro ble mów i te ma tów. Pla no wa ne
pra ce mia ły po le gać na: ana li zo wa niu i se gre go wa niu ca ło ści do ku men ta cji we dług usta lo -
nych za gad nień pro ble mo wych i te ma tów, za pro wa dze niu od dziel ne go in wen ta rza książ ko -
we go na upo rząd ko wa ną do ku men ta cję oraz za ło że niu sko ro wi dzów pro ble mo wo -t em a -
tycz nych. Wy dzie lo no w re zul ta cie ok. 75 mb akt zwią za nych z du cho wień stwem, z któ rych
na stęp nie wy od ręb nio no li czą cą ok. 40 mb do ku men ta cję do ty czą cą du cho wień stwa świec -
kie go i do ko na no jej se lek cji na na stę pu ją ce ha sła: Wa ty kan, So bór Wa ty kań ski II, pry mas,
epi sko pat, In sty tut Pry ma sow ski, Wiel ka No wen na, sto sun ki pań stwo –K ościół, Ko ściół na
Zie miach Za chod ni ch101. W wy ni ku tych dzia łań opra co wa no cał ko wi cie do ku men ta cję do -
ty czą cą sto sun ków pań stwo –K ościół oraz du cho wień stwa świec kie go i in sty tu cji ko ściel -
nych, m.in.: do ku men ty hi sto rycz ne zwią za ne z kar dy na ła mi A. Sa pie hą i A. Hlon dem, So -
bo ru Wa ty kań skie go II, pry ma sa S. Wy szyń skie go (pa mięt ni ki z okre su uwię zie nia, ka za nia,
do ku men ta cja „wro gich wy stą pień”), li sty pa ster skie, orę dzia, za rzą dze nia, de kre ty, in struk -
cje epi sko pa tu i pry ma sów, do ku men ty do ty czą ce Wiel kiej No wen ny i Mi le nium, nie któ -
rych bi sku pów (Z. Cho ro mań skie go, C. Kacz mar ka, B. Ko mi nka), Ka to lic kie go Uni wer sy -
te tu Lu bel skie go, wyż szych se mi na riów du chow nych, wy daw nictw ko ściel nych.
W póź niej szym cza sie pla no wa no jesz cze roz po znać i upo rząd ko wać do ku men ta cję na te -
mat: cu dów, ku rii die ce zjal nych, wy jaz dów du chow nych za gra ni cę, a tak że prze stępstw
i wy kro czeń wśród księ ży 102. W ce lu uła twie nia pro wa dze nia kwe rend ar chi wal nych, opie -
ra jąc się o usta lo ne ha sła, do ko na no kla sy fi ka cji do ku men ta cji od no szą cej się do du cho -
wień stwa rzym sko ka to lic kie go. Dzia ła niem tym ob ję to rów nież ma te ria ły De par ta men tu IV
MSW103. 

Swo istym prze wod ni kiem bi blio gra ficz nym po zbio rach Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW od no -
szą cych się do Ko ścio ła ka to lic kie go i in nych wy znań by ło ze sta wie nie za wie ra ją ce „Opra co wa -
nia Służ by Bez pie czeń stwa i kle ru znaj du ją ce się w Wy dzia le II Biu ra «C» MSW na te mat dzia -

99 AIPN, 0333/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1964 r. z 8 I 1965 r., k. 13–18.
100 AIPN, 0333/17, t. 4, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1972 r. ze stycz nia 1973 r.,

k. 8–9.
101 AIPN, 0333/15, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za I kwar tał 1968 r. z kwiet nia

1968 r., k. 6–7; ibi dem, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1968 r. z 10 I 1969 r.,
k. 8–9.

102 AIPN, 0333/74, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” za 1969 r. z 12 XII 1970 r.,
k. 7–9.

103 AIPN, 0333/14, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1967 r. z 4 I 1967 r., k. 10–11.
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łal no ści kle ru rzym sko ka to lic kie go i in nych wy znań w Pol sce ”104. Ob ję ło ono 172 po zy cje, na
któ re skła da ły się opra co wa nia wy ko na ne przez SB, wy daw nic twa książ ko we, bro szu ry i re fe ra -
ty wy da ne przez Ko ściół ka to lic ki bądź przez róż ne in sty tu cje ko ściel ne i zwią za ne z Ko ścio łem.

VI.�Za�gad�nie�nia�zwią�za�ne�z pro�ble�ma�ty�ką�ży�dow�ską�

Re mi ni scen cją Mar ca ’68 by ło za po cząt ko wa nie prac nad kil ko ma zwią za ny mi z pro ble -
ma ty ką ży dow ską in for ma to ra mi. Spo śród nich moż na wy mie nić: „Wy kaz funk cjo na riu szy
re sor tu spraw we wnętrz nych po cho dze nia ży dow skie go ak tu al nie za miesz ku ją cych w kra -
ju”105, „Wy kaz funk cjo na riu szy re sor tu spraw we wnętrz nych po cho dze nia ży dow skie go, któ -
rych miej sce po by tu jest nie zna ne”106, „Wy kaz osób na ro do wo ści pol skiej po cho dze nia ży -
dow skie go, któ rzy bra li udział w wal ce z fa szy zmem w okre sie II woj ny świa to wej i wy je cha li
z kra ju”107, „Wy kaz żoł nie rzy Woj ska Pol skie go i uczest ni ków ru chu opo ru po cho dze nia ży -
dow skie go po le głych w okre sie II woj ny świa to wej i w obro nie wła dzy lu do wej”108, „Wy kaz
Po la ków po cho dze nia ży dow skie go po le głych w wal ce z hi tle row skim fa szy zmem w la tach
II woj ny świa to wej”109, „Wy kaz osób na ro do wo ści pol skiej po cho dze nia ży dow skie go za słu -
żo nych w okre sie II woj ny świa to wej w wal ce z fa szy zmem prze by wa ją cych w kra ju”110,
„Wy kaz żoł nie rzy Woj ska Pol skie go po cho dze nia ży dow skie go, któ rzy wy je cha li z kra ju”111

oraz „Wy kaz więź niów obo zów kon cen tra cyj nych, człon ków ru chu opo ru i żoł nie rzy ar mii
so jusz ni czych po cho dze nia ży dow skie go, któ rzy wy je cha li z kra ju”112. 

W związ ku ze zbli ża ją cą się ko lej ną rocz ni cą Mar ca ’68 w 1987 r. wspól nie z Wy dzia -
łem Spo łecz no -Pra wnym KC PZPR przy go to wa na zo sta ła „Li sta osób po cho dze nia ży dow -
skie go, któ rych do ro bek i dro gę ży cio wą pro po nu je się uka zać w środ kach ma so we go prze -
ka zu z oka zji 20. rocz ni cy «wy da rzeń mar co wych»” (War sza wa 1987)113. Jej roz wi nię ciem
był spe cjal ny „Wy kaz osób po cho dze nia ży dow skie go w po dzia le na gru py od no śnie wy ko -
rzy sta nia w środ kach ma so we go prze ka zu” kla sy fi ku ją cy te oso by do czte rech ka te go rii
usze re go wa nych we dług za sług w ży ciu spo łecz no -p ol ityc znym, na uko wym i kul tu ral nym
PRL114. Po dob ny cha rak ter mia ła in for ma cja „O kom ba tan tach II woj ny świa to wej dzia ła -
ją cych w Od dzia le War szaw skim To wa rzy stwa Spo łecz no -Ku lt ura ln ego Ży dów w Pol sce”
(War sza wa 1987) au tor stwa S. Łę czyc kie go, ab sol wen ta szko ły ofi cer skiej w Ria za niu
i byłe go ofi ce ra ar mii Ber lin ga, dzia ła ją ce go w Ko mi sji ds. Kom ba tan tów To wa rzy stwa
Spo łecz no -Ku lt ura ln ego Ży dów w Pol sce 115.

104 AIPN, 0887/120.
105 AIPN, 01179/334, mps po wiel. Wy kaz sta no wią ma te ria ły ro bo cze za wie ra ją ce na zwi ska funk cjo na riu -

szy wraz z da ta mi i miej sca mi ich uro dze nia, ad re sa mi za miesz ka nia oraz in for ma cja mi do ty czą cy mi przy na -
leż no ści do PPR i PZPR, a tak że spra wo wa ny mi funk cja mi w re sor cie spraw we wnętrz nych.

106 AIPN, 01179/338, mps po wiel.
107 AIPN, 01179/341, mps po wiel. Wy kaz za wie ra ma te ria ły ro bo cze z na zwi ska mi oraz funk cja mi spra -

wo wa ny mi w lu do wym Woj sku Pol skim i re sor cie spraw we wnętrz nych.
108 AIPN, 01179/568, mps po wiel.
109 AIPN, 01179/342, mps po wiel. Wy kaz za wie ra ma te ria ły ro bo cze z da ny mi o Ży dach po le głych w: woj -

nie obron nej 1939 r., Pol skich Si łach Zbroj nych na Za cho dzie, pol skim pod zie miu, lu do wym Woj sku Pol skim.
110 AIPN, 01179/340, mps po wiel.
111 AIPN, 01179/339, mps po wiel. 
112 AIPN, 01179/337, mps po wiel.
113 AIPN, 01179/346, mps po wiel.
114 AIPN, 01179/347, mps po wiel. Przy wo ła ne w Wy ka zie ka te go rie to: I. Oso by za słu gu ją ce na szcze gól -

ną po pu la ry za cję; II. Oso by za słu gu ją ce na umiar ko wa ną po pu la ry za cję; III. Oso by za słu gu ją ce na oka zjo nal -
ną wzmian kę o do rob ku; IV. Oso by w peł ni usa tys fak cjo no wa ne.

115 AIPN, 01179/343, mps po wiel.
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VII.�Sy�tu�acja�spo�łecz�no�-p�ol�ityc�zna�i ruch�związ�ko�wy�w Pol�sce�Lu�do�wej

W for mie po wie lo ne go wy daw nic twa uka za ła się nie wiel ka ob ję to ścio wo bro szu ra „Sy -
tu acja w pol skim ru chu ro bot ni czym w la tach 1944–1948” (War sza wa 1975) oma wia ją ca
dzieje le wi co wego ru chu ro bot ni czego w la tach czter dzie stych przed Kon gre sem Zjed no -
cze nio wym Pol skiej Par tii Ro bot ni czej i Pol skiej Par tii So cja li stycz ne j116.

Zbie ra nie in for ma cji o si łach wro gich ko mu ni zmo wi by ło jed nym z naj waż niej szych za -
dań sto ją cych przed re sor tem spraw we wnętrz nych. Owo cem roz po zna nia tych śro do wisk
oka zał się po wsta ły nie mal w ostat nim mo men cie ist nie nia PRL „In for ma tor o ugru po wa -
niach opo zy cyj nych dzia ła ją cych w Pol sce w la tach 1976–1986” (War sza wa 1989)117. Zbli -
żo ny do nie go był obej mu ją cy wcze śniej sze la ta „In for ma tor o par tiach po li tycz nych, or ga -
ni za cjach mło dzie żo wych, sto wa rzy sze niach wyż szej uży tecz no ści i or ga ni za cjach
ogól no kra jo wych dzia ła ją cych w Pol sce w la tach 1944–1975”, przy czym do ty czył on ugru -
po wań kon ce sjo no wa nych przez wła dze ko mu ni stycz ne i dzia ła ją cych le gal nie 118. K. Pio -
trow ski przy go to wał z ko lei stu dium „Bo le sław Pia sec ki – pre zes Sto wa rzy sze nia PAX.
Życie i dzia łal ność” (War sza wa 1986)119, w któ rym pod jął pró bę przed sta wie nia syl wet ki
tej moc no kon tro wer syj nej po sta ci i jej ro li w ży ciu po li tycz nym PRL.

Sta ra no się rów nież pod dać oce nie dzia ła ją ce wów czas me dia i to za rów no te funk cjo nu -
ją ce w kra ju w spo sób apro bo wa ny przez rzą dzą cych, jak i zu peł nie od nich nie za leż ne,
spon so ro wa ne przez or ga ni za cje za gra nicz ne. Na przy kład na po le ce nie wi ce mi ni stra spraw
we wnętrz nych Fran cisz ka Szlach ci ca prze pro wa dzo no ana li zę ty go dni ka „Prze krój” z lat
1960–1963120. Po dob nie po stą pio no z au dy cja mi Ra dia Wol na Eu ro pa z pierw szej po ło wy
lat sześć dzie sią ty ch121.

Ze wzglę du na sy tu ację spo łecz no -p ol ityc zną po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go skon -
cen tro wa no się na pra cach o cha rak te rze ar chi wal nym. Po le ga ły one na wy łą cze niu z prze -
ję tych ma te ria łów NSZZ „So li dar ność” do ku men tów po sia da ją cych war tość ope ra cyj ną,
pro ce so wą oraz pro pa gan do wą i prze ka za niu ich wła ści wym jed nost kom re sor to wy m122.
Przy stą pio no także do upo rząd ko wa nia i prze ka zy wa nia KW MO za re kwi ro wa nych ma te -
ria łów związ ko wy ch123. W trak cie tych dzia łań wy se lek cjo no wa no ogó łem ok. 3600 róż -
nych do ku men tów, któ re prze ka za no m.in. jed nost kom ope ra cyj nym MSW, ko men dom MO

116 AIPN, 01305/779.
117 AIPN, 1335/236; AIPN, 0434/35, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW

w 1989 r. z 7 I 1990 r., k. 259.
118 AIPN, 0546/124, mps; AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C”

MSW za 1976 r. z 5 I 1977 r., k. 7–9.
119 AIPN, 0135/676.
120 AIPN, 01334/348, Ana li za ty go dni ka „Prze krój” z lat 1960 (do ma ja 1963 r.), mps; AIPN, 0887/118,

In deks opra co wa nych ma te ria łów w dzia le ko re spon den cji ogól nej w pod ze spo le Biu ra „C”: Opra co wa nia
wła sne Biu ra C”, k. 4; AIPN, 0333/9, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1963 r. z 4 I 1964 r.,
k. 12–13.

121 AIPN, 01334/494, Ana li za au dy cji Ra dia Wol na Eu ro pa nada wa nych od stycz nia 1963 do mar ca 1964,
oprac. T. Wró bel.

122 AIPN, 0718/38, Ko re spon den cja do ty czą ca opra co wa nia ma te ria łów NSZZ „So li dar ność” prze ję tych
po 13 XII 1981 r. (m.in. In for ma cja z 6 I 1982 r. o do tych cza so wych wy ni kach gru py ro bo czej po wo ła nej przez
se kre ta rza KC PZPR S. Ol szow skie go w ce lu ana li zy do ku men tów za bez pie czo nych przez or ga na po rząd ko -
we w jed nost kach or ga ni za cyj nych NSZZ „So li dar ność” oraz In struk cja z 13 I 1982 r. do ty czą ca form i or ga -
ni za cji gru py po wo ła nej do oce ny i wy ko rzy sta nia zde po no wa nych ma te ria łów 13 XII 1981 r. w po miesz cze -
niach za rzą dów re gio nów NSZZ „So li dar ność”), b.p.

123 AIPN, 0887/8, Za sa dy opra co wa nia do ku men ta cji za wie szo ne go NSZZ „So li dar ność” za twier dzo ne
przez dy rek to ra ge ne ral ne go MSW K. Stra szew skie go z 10 I 1982 r., mps po wiel.
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oraz KC PZPR. Po nad to skie ro wa no ok. 2100 róż ne go ro dza ju wy daw nictw i ulo tek do
Aka de mii Spraw We wnętrz nych, Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej w Le gio no wie, Woj sko wej
Aka de mii Po li tycz nej, Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, KC PZPR i Mu zeum
Ru chu Ro bot ni cze go. Spo rzą dzo no tak że (we dług ukła dów: nu me rycz ne go, te ma tycz ne go
i na zwisk osób fi gu ru ją cych w na gra niach) wy kaz taśm ma gne to fo no wych za kwe stio no wa -
nych 13 grud nia 1981 r. w po szcze gól nych sie dzi bach władz re gio nów NSZZ „So li dar -
ność”. Po rząd ko wa niu i ewi den cjo no wa niu pod da no rów nież zbiór za re kwi ro wa nych tam
fo to gra fii. Gro ma dzo no i opra co wy wa no tak że róż no rod ne dru ki (ulot ki, pla ka ty, bro szu ry,
więk sze wy daw nic twa) kol por to wa ne już po 13 grud nia 1981 r. przez pod ziem ne struk tu ry
NSZZ „So li dar ność”, KOR oraz KPN. Łącz nie opra co wa no ok. 1400 te go ro dza ju do ku -
men tów.

W tym miej scu war to rów nież zwró cić uwa gę, iż oprócz ty po wej do ku men ta cji ak to wej
upo rząd ko wa no ok. 5700 fo to gra fii prze ję tych 13 grud nia 1981 r. z po szcze gól nych re gio -
nów NSZZ „So li dar ność” i przy go to wa no in for ma cję do ty czą cą zbio rów iko no gra ficz nych
za re kwi ro wa nych po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, za wie ra ją cą wy kaz dzia łów te ma -
tycz nych oraz in deks osób zi den ty fi ko wa nych.

W opar ciu o tę wstęp nie upo rząd ko wa ną do ku men ta cję (ok. 300 000 eg zem pla rzy wy -
daw nictw) spo rzą dzo no „Wy kaz li te ra tu ry wy da wa nej po za cen zu rą przez NSZZ «So li dar -
ność» oraz in ne wy daw nic twa w la tach 1980–1981”124. Po dob ny cha rak ter po sia dał al fa be -
tycz ny wy kaz wy daw nictw zwar tych wy da nych po za cen zu rą od 1977 r. do 13 grud nia
1981 r. Bi blio gra fia ta za wie ra ła 416 po zy cji i ob ję ła tomy wy da wa ne przez nie za leż ne ofi -
cy ny oraz dru ki pu bli ko wa ne przez NSZZ „So li dar ność” i NZS, któ rych treść nie do ty czy -
ła dzia łal no ści za rów no związ ku, jak i zrze sze nia 125. Pod wzglę dem ewi den cyj no -ka rt otecz -
nym opra co wa ne zo sta ły po sia da ne przez Biu ro „C” MSW zwar te wy daw nic twa
i cza so pi sma kol por to wa ne przez NSZZ „So li dar ność” przed 1981 r., a tak że przez jej pod -
ziem ne struk tu ry po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go 126.

Sztan da ro wą po zy cją po świę co ną nie za leż ne mu ru cho wi związ ko we mu był nie wąt pli -
wie dwu czę ścio wy „In for ma tor o de le ga tach na I Kra jo wy Zjazd NSZZ «So li dar ność»,
wrze sień –pa ździe rnik 1981 r.” (War sza wa 1984)127, któ ry ob jął 826 osób. Opra co wa nie
przy go to wa ne zo sta ło przede wszyst kim na pod sta wie prze ję tych przez SB an kiet dzia ła czy
związ ko wych, po sze rzo nych w znacz nym stop niu o in for ma cje za czerp nię te z: ewi den cji
Biu ra „C” MSW (wy dzia ły III i VII), ma te ria łów ar chi wal nych znaj du ją cych się w wo je -
wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych i Wy dzia le II Biu ra „C” MSW, sys te mu in for ma -
tycz ne go krypt. „Jo dła” obej mu ją ce go oso by in ter no wa ne po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne -
go (Wy dział I Biu ra „C” MSW), sys te mu SERP do ty czą ce go osób wy jeż dża ją cych na po byt
sta ły do kra jów ka pi ta li stycz nych, Biu ra Śled cze go MSW na te mat osób ukry wa ją cych się

124 AIPN, 0887/8, mps po wiel.; AIPN, 0546/12, Pro to kół na ra dy za wo do wej Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW
od by tej 12 VII 1982 r. z udzia łem za stęp cy dy rek to ra płk. J. Czu mac kie go z 13 VII 1982 r., k. 7; AIPN, 0359/9,
Pro to kół na ra dy za wo do wej Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW od by tej 12 VIII 1982 r. z udzia łem za stęp cy dy rek -
to ra płk. J. Czu mac kie go z 13 VIII 1982 r., k. 7–8.

125 AIPN, 0359/5, Spra woz da nie Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za pierw sze pół ro cze 1983 r. z 25 VII
1983 r., b.p.; AIPN, 0546/6, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1983 r.
z 7 I 1984 r., k. 12–17.

126 AIPN, 0546/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1985 r. z 4 I 1986 r., k. 2–3; 
ibi dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1985 r. z 20 I 1986 r., k. 9–11.

127 AIPN, 01435/18 (egz. 1/2). W no wej for mie ten nie wąt pli wie cen ny ma te riał źró dło wy uka zał się
w ostat nim cza sie ja ko Lu dzie „So li dar no ści”. In for ma tor o de le ga tach na I Kra jo wy Zjazd NSZZ „So li dar -

ność”, oprac. M. Pio trow ski, Lu blin 2002.
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i amne stio no wa nych, prze ciw ko któ rym pro wa dzo ne by ło po stę po wa nie przy go to waw cze,
Cen tral ne go Re je stru Ska za nych Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści od no szą ce się do osób
z prze szło ścią kry mi nal ną. Dru gi in for ma tor (tym ra zem opra co wa ny na pod sta wie ma te ria -
łów Biu ra „C”) pt. „Kie row nic two Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go
«So li dar ność»” (War sza wa 1988) do ty czył człon ków Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar -
ność” oraz jej do rad có w128. Za wie rał 127 no ta tek bio gra ficz nych pre zen tu ją cych m.in. wia -
do mo ści o peł nio nej funk cji związ ko wej i dzia łal no ści po li tycz nej przed, a tak że po roz wią -
za niu związ ku oraz ze sta wie nia sta ty stycz ne 129. 

Po dob ny cha rak ter mia ła pra ca przy go to wa na na pod sta wie za re kwi ro wa nej do ku men ta -
cji NSZZ „So li dar ność” do ty czą ca przed sta wi cie li za gra nicz nych mass me diów akre dy to -
wa nych w 1981 r. pod czas I Zjaz du związ ku. Omó wie nie ob ję ło 526 osób i skła da ło się
z trzech czę ści: wy ka zu osób akre dy to wa nych z ra mie nia pra sy, ra dia i te le wi zji, wy ka zu za -
gra nicz nych środ ków ma so we go prze ka zu we dług państw uczest ni czą cych w zjeź dzie oraz
wy ka zu państw, z któ rych de le go wa ne oso by uzy ska ły akre dy ta cję 130.

W po ło wie lat osiem dzie sią tych ze spół w skła dzie B. Mi chal ska i B. Saw czak za koń czył
pra ce nad li czą cą ok. 600 stron ma szy no pi su mo no gra fią Re gio nu Ma zow sze NSZZ „So li -
dar ność”. Pod sta wę źró dło wą sta no wi ła ory gi nal na do ku men ta cja związ ko wa, wy daw nic -
twa zwar te oraz ma te ria ły ar chi wal ne MSW i SU SW131. W opra co wa niu za war to nie mal
wszyst kie aspek ty dzia łal no ści związ ko wej, przy czym nie któ rym z nich (np. straj ki) z uwa -
gi na ich istot ną war tość ope ra cyj ną po świę co no wię cej uwa gi 132. Mo no gra fia za wie ra ła
rów nież not ki bio gra ficz ne dzia ła czy Re gio nu Ma zow sze, uchwa ły za rzą du, a tak że do ku -
men ty wy two rzo ne pod czas I i II Wal ne go Ze bra nia De le ga tów Re gio nu 133. 

W 1987 r. w opar ciu o ma te ria ły źró dło we spo rzą dzo no 110 cha rak te ry styk człon ków Ko -
mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność” oraz przy wód ców związ ko wy ch134. W na stęp nym ro ku
przy go to wa no na to miast dwie mo no gra fie do ty czą ce po sie dzeń Pre zy dium Ko mi sji Kra jo -
wej NSZZ „So li dar ność” w Ra do miu (3 grud nia 1981 r.) i Gdań sku (11/12 grud nia 1981 r.).
Opra co wa nie „ra dom skie” za wie ra ło 96, a „gdań skie” 260 stron ma szy no pi su. Powsta ły one
w opar ciu o ory gi nal ne tek sty wy stą pień uczest ni ków tych po sie dzeń za re je stro wa nych na
taśmach ma gne to fo no wych. Wy da no je ja ko druk zwar ty pod wspól nym ty tu łem „Po sie dze -
nie Pre zy dium Kra jo wej Ko mi sji NSZZ «So li dar ność» i prze wod ni czą cych za rzą dów re gio -
nal nych od by te w dn. 3 XII 1981 w Ra do miu i 11–12 XII 1981 w Gdań sku” (War sza wa
1988)135, za wie ra ły ob szer ne cy ta ty wy stą pień, któ ry mi SB by ła szcze gól nie za in te re so wa na. 

Ja ko cie ka wost kę war to rów nież do dać, że kie dy w ro ku 1989 w związ ku ze zmia na mi
spo łecz no -p ol ityc zn ymi w kra ju dzia łal ność Biu ra „C” MSW w za kre sie pro wa dzo nych

128 AIPN, 01305/200.
129 AIPN, 0355/95, Pro to kół omó wie nia wy ni ków pra cy kpt. J. Pie niąż ka za okres paź dzier nik 1987 r. –

ma rzec 1988 r. z 28 IV 1988 r., k. 1.
130 AIPN, 0359/5, Spra woz da nie Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za pierw sze pół ro cze 1983 r. z 25 VII 1983 r.,

b.p.; AIPN, 0546/6, Spra woz da nie z pra cy wy ko na nej w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1983 r. z 7 I 1984 r.,
k. 12–17.

131 AIPN, 0546/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1985 r. z kwiet nia 1986 r., k. 2–3;
ibi dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1985 r. z 20 I 1986 r., k. 9–11.

132 AIPN, 0355/98, Pro to kół na ra dy rocz nej za wo do wo -pa rty jnej Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW od by tej
22 I 1988 r. z udzia łem dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. J. Czu mac kie go z 30 I 1988 r., k. 3.

133 Ibi dem, Pro to kół na ra dy par tyj no -z aw od owej Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW od by tej 29 VII 1988 r.
z 6 VIII 1988 r., k. 2.

134 AIPN, 0546/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1987 r., k. 7–8.
135 AIPN, 01305/201.
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badań zo sta ła w znacz nym stop niu ogra ni czo na, prio ry te to wą kwe stią sta ło się opra co wy -
wa nie na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal nych cha rak te ry styk uczest ni ków Okrą głe go Sto łu.
Po wyż sze czyn no ści jed no znacz nie wska zu ją, jak czę sto bie żą ce za da nia by ły od zwier cie -
dle niem ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej panującej w kra ju 136.

W ce lu za pre zen to wa nia „nie le gal nej” dzia łal ności podzie mia so li dar no ścio we go po
wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go z po le ce nia mi ni stra spraw we wnętrz nych Biu ro „C”
wspól nie z in ny mi pio na mi or ga ni za cyj ny mi re sor tu (Biu rem „B”, De par ta men tem Tech ni -
ki) zor ga ni zo wa ło wy sta wę nt. „Si ło we dą że nia struk tur pod ziem nych wspie ra ne przez wro -
gie ośrod ki dy wer sji ide olo gicz nej na Za cho dzie”137. Za pre zen to wa no na niej od po wied nio
do bra ny pod wzglę dem pro pa gan do wym zbiór do ku men tów, eks po na tów, zdjęć i urzą dzeń
tech nicz nych ob ra zu ją cych me to dy i środ ki, ja ki mi „si ły an ty so cja li stycz ne dą ży ły do oba -
le nia ustro ju i prze ję cia wła dzy, a tak że po moc, ja ką uzy ska li od wro gich ośrod ków na
Zacho dzie”138. Wy sta wę „za szczy ci ło swo ją obec no ścią” kie row nic two re sor tu spraw
wewnętrz nych, przed sta wi cie le władz pań stwo wych i par tyj nych (m.in. czło nek Biu ra Po li -
tycz ne go KC PZPR A. Si wak, I se kre tarz Ko mi te tu War szaw skie go PZPR S. Ko cio łek) oraz
wy żsi ofi ce ro wie MO N139. Na za pro sze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych eks po zy cję zwie -
dzi ło kie row nic two „bez pie ki” Związ ku So wiec kie go z gen. ar mii Czer wen ko wem na cze -
le oraz go ście z Buł gar skiej Re pu bli ki Lu do wej, Wę gier skiej Re pu bli ki Lu do wej i Nie miec -
kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej. Wy ra zem uzna nia dla or ga ni za to rów pre zen ta cji by ły
na gro dy pie nięż ne przy zna ne przez kie row nic two re sor tu i Biu ra „C” MSW. Wy sta wę zlo -
ka li zo wa ną w sa li ki no wej przy ul. Wi śnio wej w War sza wie do mo men tu jej ofi cjal ne go
zamknię cia w ma ju 1989 r. obej rza ło ok. 20 000 osó b140.

VIII.�Dzie�je�re�sor�tu�i spra�wy�we�wnątrz�re�sor�to�we

Hi sto rię re sor tu czę ścio wo opisywały przed sta wio ne już wy żej pra ce do ty czą ce m.in.
wal ki z nie pod le gło ścio wym pod zie miem w po cząt ko wym okre sie ist nie nia Pol ski Lu do -
wej, pro ble ma ty ki prze ciw dzia ła nia ob cym wy wia dom, zwal cza nia związ ków za wo do wych
i or ga ni za cji opo zy cyj nych pod ko niec funk cjo no wa nia ustro ju ko mu ni stycz ne go.

136 AIPN, 0434/35, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1989 r. z 7 I 1990 r.,
k. 259.

137 W źró dłach wy stę pu je tak że in ny ty tuł eks po zy cji: „Kontr re wo lu cyj ne za gro że nie Pol ski w la tach
1980–1983”.

138 AIPN, 0355/89, Ko re spon den cja (pi sma prze wod nie i wy ka zy do ku men tów oraz zdjęć) mię dzy Biu rem
„C” MSW a ko men da mi wo je wódz ki mi MO do ty czą ca wy bo ru ma te ria łów na wy sta wę or ga ni zo wa ną
w MSW; AIPN, 01373/15, Al bum z wy sta wy zor ga ni zo wa nej przez Biu ro „C” MSW pt. „Kontr re wo lu cyj ne
za gro że nie Pol ski w la tach 1980–1983” (ty tuł al bu mu jest in ny niż ty tuł wy sta wy); AIPN, 01373/40, Za cho -
wa ne ma te ria ły eks po no wa ne na wy sta wie (omó wie nia plansz, ha sła). Zob. pre zen to wa ne na wy sta wie fo to -
gra fie wy ko na ne do spra wy ope ra cyj nej przez Za kład Kry mi na li sty ki KG MO po ka zu ją ce umiesz czo ną
w drze wie skrzyn kę kon tak to wą, w któ rej prze cho wy wa no ulot ki i in ne „dru ki an ty pań stwo we”.

139 AIPN, 01373/1, Księ ga wy sta wy m.in. z wpi sem z 30 XI 1983 r. ów cze sne go prze wod ni czą ce go Komi -
sji Ra dy Mi ni strów ds. Dia lo gu ze Związ ka mi Za wo do wy mi, póź niej sze go ostat nie go I se kre ta rza KC PZPR
M.F. Ra kow skie go, wy ra ża ją cym uzna nie dla au to rów eks po zy cji.

140 AIPN, 0333/75, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w pierw szym pół ro czu 1982 r.
z 30 VII 1982 r., k. 1, 5–9; AIPN, 0359/5, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za
pierwsze półrocze 1983 r. z 25 VII 1983 r., b.p.; AIPN, 0355/85, Pi smo z 28 VII 1989 r. dy rek to ra Biu ra „C”
MSW płk. K. Pio trow skie go do sze fa Służ by Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go w Mi ni ster stwie Spraw We -
wnętrz nych gen. bryg. S. Sto cha ja w spra wie li kwi da cji wy sta wy, b.p.; ibi dem, No tat ka dy rek to ra Biu ra „C”
MSW płk. K. Pio trow skie go na te mat wy sta wy „Kontr re wo lu cyj ne za gro że nie Pol ski w latach 1980–1983”,
b.p. 
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Jed nym z pierw szych dzia łań w kie run ku pro wa dze nia ba dań zwią za nych ści śle z dzie -
ja mi ko mu ni stycz nego apa ra tu re pre sji by ło roz po czę cie w 1964 r. prac nad opra co wa niem
ma te ria łu ewi den cyj ne go do ty czą ce go funk cjo na riu szy SB i MO oraz człon ków OR MO
zli kwi do wa nych przez an ty ko mu ni stycz ną par ty zant kę. W ce lu uzy ska nia ich da nych per -
so nal nych wy ko rzy sta no znaj du ją cą się w Za kła dzie Hi sto rii Par tii przy KC PZPR kar to -
te kę Cen tral nej Ko mi sji ds. We ry fi ka cji Po le głych za Wła dzę Lu do wą. Za kła da no, że przy -
go to wy wa ne wy daw nic two bę dzie swe go ro dza ju księ gą pa miąt ko wą po le głych w wal ce
lub „skry to bój czo za mor do wa nych”. We dług ra mo we go pla nu mia ło się ono skła dać ze
wstę pu, krót kiej cha rak te ry sty ki pod zie mia i „ofiar no ści” po le głych funk cjo na riu szy, al fa -
be tycz ne go imien ne go wy ka zu po le głych, wy ka zu skró tów oraz ta blic sta ty stycz nych
(z po dzia łem na wiek, przy na leż ność par tyj ną, po cho dze nie spo łecz ne oraz wo je wódz two)
po le głych i „mor do wa nych skry to bój czo” funk cjo na riu szy. W pu bli ka cji wy od ręb nio ne
mia ły zo stać dwa okre sy – pierw szy od 1944 do 1948 r., dru gi na to miast po 1948 r. Ogó -
łem w wy ka zie za kła da no umiesz cze nie da nych 4650 osób. Ce lem za opi nio wa nia plan pra -
cy prze ka za ny zo stał do De par ta men tu Kadr i Szko le nia MSW oraz Cen tral ne go Ar chi -
wum MSW141. Czyn no ści nad pierw szą wer sją wy daw nic twa o funk cjo na riu szach SB, MO
i człon kach OR MO po le głych w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej roz po czę to nie mal na -
tych miast (1965 r.) po ze bra niu ma te ria łów bę dą cych wy ni kiem ob szer nej kwe ren dy ar chi -
wal nej prze pro wa dzo nej w ww. pla ców kach, a tak że w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW, ko -
men dach wo je wódz kich MO, Głów nej Ba zie Ad re so we j142. Po kil ku la tach przy go to wań
w 1971 r. opra co wa nie pt. „Księ ga pa mię ci po le głych funk cjo na riu szy SB, MO i OR MO”
uka za ło się dru kiem w na kła dzie 5200 eg zem pla rzy z prze zna cze niem do użyt ku we -
wnętrz ne go 143. Wy da ne w sta ran nej for mie, za wie ra ło licz ne zdję cia pa no ra micz ne, fo to -
gra fie po mni ków i ta blic pa miąt ko wych wy ko na nych przez Za kład Kry mi na li sty ki
KG MO i wy dzia ły kry mi na li sty ki ko mend wo je wódz kich MO. Za miesz czo no w nim tak -
że in deks funk cjo na riu szy, któ ry uprzed nio zwe ry fi ko wa no przez spe cjal nie po wo ła ne
w tym ce lu ze spo ły wo je wódz kie. Nad ca ło ścią prac pie czę spra wo wa li pra cow ni cy Cen -
tral ne go Ar chi wum MSW wcho dzą ce go w skład Biu ra „C” MSW144. Po dob nej te ma ty ki
zwią za nej w spo sób bez po śred ni i po śred ni z po li ty ką ka dro wą re sor tu do ty ka ły tak że dwa
opra co wa nia wy ko na ne przy oka zji 30. rocz ni cy po wo ła nia MO i SB (1974 r.): „No ty bio -
gra ficz ne po le głych funk cjo na riu szy SB, MO i człon ków ORMO”145 oraz „Ana li za sta ty -
stycz na zwol nio nych funk cjo na riu szy MO i SB w la tach 1944–1973”, któ ra w spo sób prze -
kro jo wy przed sta wia ła ca ło kształt ru chów oso bo wych w re sor cie spraw we wnętrz ny ch146.
Po dob ny cha rak ter miał tak że przy go to wa ny przez Wy dział II Biu ra „C” MSW zbiór ze sta -
wień od zwier cie dla ją cy stan licz bo wy de zer te rów z MO, UB i OR MO oraz z lu do we go WP

141 AIPN, 0333/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1964 r. z 8 I 1965 r., k. 13–18.
142 AIPN, 0333/12, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1965 r. z 30 XII 1965 r.,

k. 17–19. Po dob ny cha rak ter mia ły pra ce pro wa dzo ne w MBP już pod ko niec lat czter dzie stych i póź niej.
Zob.: AIPN, 1179/634, Wy kaz imien ny za bi tych i zmar łych ofi ce rów, pod ofi ce rów i sze re go wych MO z po -
dzia łem na po szcze gól ne wo je wódz twa (wraz z po da ną przy czy ną śmier ci i wy ka zem po zo sta wio nych człon -
ków ro dzi ny) za la ta 1944–1948, mps; AIPN, 01179/415, Wy kaz po le głych funk cjo na riu szy: na zwi ska za czy -
na ją ce się na li te ry A–O, mps; AIPN, 01179/416, Wy kaz po le głych funk cjo na riu szy: na zwi ska za czy na ją ce się
na li te ry P–Z, mps.

143 AIPN, 01473/2.
144 AIPN, 0333/17, t. 3, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w 1971 r. z 12

I 1972 r., k. 4.
145 AIPN, 01179/417, mps.
146 AIPN, 01179/381, mps.
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i KBW147. Spra wom ka dro wym we wnątrz MSW po świę co ne by ły rów nież opra co wa nia
i ze sta wie nia za wie ra ją ce in for ma cje o za trud nio nej tam za rów no na szcze blu cen tral nym,
jak i wo je wódz kim ka drze kie row ni czej. Wśród te go ty pu prac moż na wy mie nić: „Funk cjo -
na riu sze cen tral nych or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go za trud nie ni na sta no wi skach
kie row ni czych w la tach 1944–1956” (War sza wa 1977)148, „Funk cjo na riu sze re sor tu spraw
we wnętrz nych po sia da ją cy stop nie ge ne ra łów 1944–1979” (War sza wa 1979)149, „Funk cjo -
na riu sze re sor tu spraw we wnętrz nych po sia da ją cy stop nie ge ne ra łów 1944–1986”150,
„Funk cjo na riu sze re sor tu spraw we wnętrz nych po sia da ją cy stop nie ge ne ra łów 1944–1987”
(War sza wa 1987)151, „Da ty uro dze nia człon ków kie row nic twa re sor tu spraw we wnętrz nych
i ak ty wu kie row ni cze go cen tra li MSW i KG MO na rok 1984”152, „Da ty uro dze nia człon -
ków kie row nic twa re sor tu spraw we wnętrz nych i ak ty wu kie row ni cze go cen tra li MSW
i KG MO na rok 1987”153, „Da ty uro dze nia człon ków kie row nic twa re sor tu spraw we -
wnętrz nych i ak ty wu kie row ni cze go MSW i KG MO na rok 1988”154, „Wy kaz ka dry kie -
row ni czej ko mend wo je wódz kich MO (rów no rzęd nych)”155.

Nie mal fla go wym „dzie łem” po wsta łym w ra mach Biu ra „C” MSW by ła dwu to mo wa
„Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978, Cen -
tra la”. Tom pierw szy za wie rał spis funk cjo na riu szy za trud nio nych na sta no wi skach kie row -
ni czych jed no stek or ga ni za cyj nych w okre sie 34 lat ist nie nia Pol ski Lu do wej (1944–1978):
RBP PKWN, MBP, KdsBP oraz MSW156. Tom dru gi na to miast przed sta wiał prze bieg służ -
by osób zaj mu ją cych kie row ni cze sta no wi ska w MBP, KdsBP i MSW157. 

Ze spół au tor ski w skła dzie: R. Ha la ba, Z. Ja ku bow ski i F. Ku bi ca opi sał „Roz wój i dzia -
łal ność Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej w 30-l eciu PRL”158. Stu dium to mia -
ło być naj praw do po dob niej punk tem wyj ścia do przy go to wa nia w póź niej szym cza sie spe -
cjal ne go wy daw nic twa po świę co ne go te mu te ma to wi, jed nak osta tecz nie się nie uka za ło.
Wy se lek cjo no wa no i przy go to wa no na to miast ma te riał do ty po wo pro pa gan do wej pu bli ka cji
„Z hi sto rii walk o utrwa le nie wła dzy lu do wej 1944–1948” (War sza wa 1979)159, wy da nej
następ nie przez Kra jo wą Agen cję Wy daw ni czą. Opra co wa nie skła da ło się z od po wied nio
dobra nych przez funk cjo na riu szy Biu ra „C” MSW pod ką tem ide olo gicz nym re pro duk cji do -
ku men tów, ga zet i zdjęć pre zen tu ją cych wkład ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa
w wal kę z le gal ną opo zy cją i zbroj nym pod zie miem nie pod le gło ścio wy m160. 

147 AIPN, 0333/17, t. 4, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1972 r. ze stycz nia 1973 r.,
k. 8–9.

148 AIPN, 01435/8.
149 AIPN, 01179/351.
150 AIPN, 01179/479, Ma kie ta przy go to wa ne go wy daw nic twa, mps po wiel.
151 AIPN, 01335/239.
152 AIPN, 01179/354, mps po wiel.
153 AIPN, 01179/355, mps po wiel.
154 AIPN, 01179/356, mps po wiel.
155 AIPN, 01179/366, mps po wiel. z 1982 r.; AIPN, 1179/359, mps z 1987 r.
156 AIPN, 02525/23.
157 AIPN, 02525/24, Wy daw nic two to uka za ło się rów nież w for mie jed no to mo we go re prin tu ja ko Lu dzie

Bez pie ki w wal ce z Na ro dem i Ko ścio łem. Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej w la -

tach 1944–1978 – Cen tra la, oprac. M. Pio trow ski, Lu blin 2000.
158 AIPN, 01179/239, mps.
159 AIPN, 01373/3, t. 1.
160 Ma te ria ły przy go to wa ne by ły w ten spo sób, że sta no wi ły go to wy ma te riał przy dat ny do or ga ni za cji wy -

staw, ga ze tek ścien nych itp. przed się wzięć o cha rak te rze agi ta cyj nym. Ko mi te tem re dak cyj nym te go wy daw -
nic twa kie ro wał dy rek tor Biu ra „C” MSW J. Za baw ski.
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Dla sze ro kie go gro na od bior ców prze zna czo na by ła rów nież opublikowana w tej sa mej
ofi cy nie wy daw ni czej pro pa gan do wa pra ca W obro nie wła dzy lu do wej. Wy bór wy da rzeń

z dzie jów walk w obro nie wła dzy lu do wej w Pol sce w la tach 1944–1952161. W jej re da go -
wa niu wziął udział ze spół pra cow ni ków Biu ra „C” MSW pod kie run kiem dłu go let nie go
wy so kie go funk cjo na riu sza re sor tu spraw we wnętrz nych i jed no cze śnie ów cze sne go człon -
ka KC PZPR T. Wa lich now skie go. Książ ka po wsta ła w wy ni ku re ali za cji za da nia opra co -
wa nia kro ni ki pre zen tu ją cej ro lę „bezpieki” w zwal cza niu opo zy cji po li tycz nej w la tach
1944–1952, któ re zle ci ło kie row nic two re sor tu w związ ku z ju bi le uszem 40-l ecia po wo ła -
nia MO i SB162. Do przy go to wa nia pu bli ka cji wy ko rzy sta no: ofi cjal ne wy daw nic twa hi sto -
rycz ne, al bu mo we, kro ni kar skie oraz re sor to we, a tak że za rzą dze nia i roz ka zy per so nal ne
MBP i KG MO oraz dzien ni ki usta w163.

Z oka zji ju bi le uszu 35-l ecia MO i SB opra co wa no al bum uka zu ją cy ich dzia łal -
ność164. Po nad to przy go to wa no do dru ku pu bli ka cję pod zna mien nym ty tu łem „Udział
MO i SB w utrwa la niu wła dzy lu do wej w Pol sce w la tach 1944–1954”, za wie ra ją cą bo -
ga ty zbiór do ku men tów i zdjęć ob ra zu ją cych wkład ko mu ni stycz ne go apa ra tu ter ro ru
w zwal cza nie pod zie mia nie pod le gło ścio we go i stabilizowanie no we go ustro ju w pierw -
szym dzie się cio le ciu Pol ski Lu do we j165. W tym miej scu war to wspo mnieć, iż funk cjo -
na riusz pio nu „C” MSW W. Kop czuk, wpi su jąc się w ju bi le uszo we ob cho dy 40-l ecia
powsta nia or ga nów re pre sji ko mu ni stycz ne go pań stwa, wy ko nał opra co wa nie do ty czą ce
hi sto rii Biu ra „C”166, któ re na stęp nie pt. „Ewi den cja ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa
i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984” we szło do obie gu służ bo we go w re sor cie spraw
wewnętrz ny ch167. 

Biu ro „C” MSW z ra cji swo je go cha rak te ru by ło też zaangażowane w organizację wy -
staw po świę co nych dzie jom re sor tu, któ re od 1964 r. urzą dza no z oka zji różnych ob cho dów
rocz ni co wych168. W 1967 r. sa mo dziel nie przez Biu ro „C” MSW zo sta ła zor ga ni zo wa na
wy sta wa „Wal ka o nie pod le głość i triumf de mo kra cji lu do wej”, na to miast wspól nie z Cen -
trum Wy szko le nia MSW w Le gio no wie eks po zy cja: „Wal ka or ga nów Bez pie czeń stwa
Publicz ne go z opo zy cją w okre sie 20-l ecia PRL”169. Z ini cja ty wy kie row nic twa Biu ra „C”
MSW i przy współ udzia le je go Wy dzia łu II przy go to wa no wy sta wę z oka zji 30. rocz ni cy
po wo ła nia MO i SB. Za pre zen to wa no na niej ory gi nal ne do ku men ty hi sto rycz ne i eks po na -
ty po cho dzą ce z ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW i wy dzia łów „C” KW MO ob ra zu -

161 W obro nie wła dzy lu do wej. Wy bór wy da rzeń z dzie jów walk w obro nie wła dzy lu do wej w Pol sce w la -

tach 1944–1952, red. T. Wa lich now ski, War sza wa 1985.
162 AIPN, 0887/128, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW K. Pio trow skie go do dy rek to ra ge ne ral ne go MSW

S. Sto cha ja z 20 VIII 1983 r. in for mu ją ce o sta nie prac nad wy daw nic twem po świę co nym dzie jom wal ki o utr-
wa le nie wła dzy lu do wej w la tach 1944–1952, b.p.

163 Ibi dem, Ko re spon den cja mię dzy wo je wódz ki mi urzę da mi spraw we wnętrz nych i ko mór ka mi or ga ni za -
cyj ny mi MSW a Biu rem „C” MSW do ty czą ca pro jek tu wy daw nic twa po świę co ne go dzie jom walk o utrwa le -
nie wła dzy lu do wej w la tach 1944–1952, b.p.

164 AIPN, 01373/17, Pro jekt al bu mu po świę co ny XXX-l eciu SB i MO; AIPN, 0333/73, Spra woz da nie
z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1979 r. z 18 I 1980 r., b.p.

165 AIPN, 01373/8, Ma te ria ły ze bra ne do al bu mu na te mat wal ki apa ra tu bez pie czeń stwa o utrwa le nie wła -
dzy lu do wej (mps, rkps, fo to ko pie, ory gi nal ne do ku men ty).

166 AIPN, 1435/21, Ma kie ta przy go to wa ne go do dru ku wy daw nic twa.
167 AIPN, 02079/1.
168 AIPN, 01373/23, Fo to ko pie wy sta wy „20 lat pra cy SB”; AIPN, 01373/24, Ta bli ce do wy sta wy „20 lat

pra cy SB”.
169 AIPN, 0333/15, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1967 r. z 4 I 1967 r., k. 10–11.
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ją ce dzia łal ność SB i MO w Pol sce Lu do we j170. Z oka zji 35-l ecia PRL przed sta wio no z ko -
lei wy sta wę pod ty tu łem „Wkład or ga nów Służ by Bez pie czeń stwa w bu do wę so cja li stycz -
nej Pol ski”171. Oko licz no ścio wy cha rak ter mia ła tak że eks po zy cja zor ga ni zo wa na z oka zji
40-l ecia SB i MO 172.

IX.�Podsumowanie

Ana li zu jąc dzia łal ność pio nu „C” MSW w za kre sie pro wa dzo nych prac o cha rak te rze
ba daw czym, na le ży stwier dzić, że po mi mo wie lu za strze żeń sta no wią one mi mo wszyst ko
cen ny ma te riał do po zna nia dzie jów or ga nów re pre sji i hi sto rii spo łecz no -p ol ityc znej
w okre sie tzw. re al ne go so cja li zmu. Opra co wa nia wy ko na ne przez Biu ro „C” MSW nie
tylko są waż ny mi uzu peł nie nia mi ty po wych ma te ria łów ope ra cyj nych, ale również w wie lu
wy pad kach sta no wią je dy ną in for ma cję po zwa la ją cą do kład niej zba dać nie któ re te ma ty.
Wśród nich na uwa gę za słu gu ją pra ce do ty czą ce za gad nień zwią za nych m.in. z sy tu acją
spo łecz no -p oli tyc zną II Rzecz ypo spo li tej i jej służb spe cjal nych, dzia łal no ścią ru chu opo -
ru i sto sun ków po li tycz nych na te re nie Pol ski pod czas oku pa cji hi tle row skiej, opo zy cją
nie pod le gło ścio wą i me to da mi pro wa dzo nej z nią wal ki przez ko mu ni stycz ny apa rat re pre -
sji, pro ble ma ty ką wła snych i ob cych służb spe cjal nych, Ko ścio łem ka to lic kim i je go
ducho wień stwem, za gad nie nia mi zwią za ny mi z pro ble ma ty ką mniej szo ści ży dow skiej
oraz jej udzia łem w II woj nie świa to wej i po wo jen nym ży ciu spo łecz no -p ol ityc z nym Pol -
ski Lu do wej. Du żo uwa gi po świę co no stu diom nad ak tu al ną sy tu acją spo łecz ną PRL. Naj -
więk szym jed nak za in te re so wa niem cie szy ły się dzie je re sor tu i bie żą ce spra wy we wnątrz -
re sor to we.

Oczy wi ście po zo sta je trud ny pro blem in ter pre ta cji te go ty pu źró deł, gdyż trze ba pa mię -
tać, że pra ce au tor stwa funk cjo na riu szy re sor tu spraw we wnętrz nych pi sa ne by ły za zwy czaj
pod przy ję tą wcze śniej te zę 173. W pro wa dzo nych stu diach za wszel ką ce nę chcia no udo -
wod nić wro gość wszel kie go ro dza ju opo zy cji nie pod le gło ścio wej, ale też i ca łych grup
społecz nych czy za wo do wych wo bec ko mu ni stycz nej wła dzy, przy pi su jąc im an ty pol skie
za cho wa nie i jaw ną zdra dę. Szcze gól nie da je się to za uwa żyć w opra co wa niach po świę co nych

170 AIPN, 0333/17, t. 6, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1974 r. z 8 I 1975 r., k. 1,
10; AIPN, 01373/14, Do ku men ta cja prze ka za na przez KW MO w Byd gosz czy w ce lu wy ko rzy sta nia na wy -
sta wie „30-l ecie MO i SB”.

171 AIPN, 01373/6, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW Z. Biel skie go do na czel ni ka Wy dzia łu
Ogól ne go Biu ra „C” MSW E. Czu mac kie go z 29 III 1979 r. z proś bą o przy dzie le nie ma te ria łów biu ro wo -
-adm in istr acy jnych po trzeb nych do or ga ni za cji wy sta wy oraz „Księ ga Pa miąt ko wa Wy sta wy XXXV-l ecia
MO i SB”; AIPN, 01373/4, Spis pre zen to wa nych do ku men tów wraz z umiesz czo ny mi do nich ko men ta rza mi
i zdję cia mi z wy sta wy XXXV-l ecia MO i SB.

172 AIPN, 0546/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1984 r. z 22 I 1985 r., k. 9–12.
173 AIPN, 1659/2, Opi nia z ma ja 1990 r. do ty czą ca opra co wa nia „Wal ka Ar mii Kra jo wej i De le ga tu ry Rzą -

du z ru chem le wi co wym (1939–1944)”, k. 20–21. No tat ka na pi sa na przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu II Biu ra
„C” MSW w mo men cie prze mian ustro jo wych i upad ku sys te mu ko mu ni stycz ne go jest swo istą au to re cen zją
dzia łal no ści ba daw czej funk cjo na riu szy. Stwier dzo no w niej, iż „jest to dwu czę ścio wa pra ca. Skła da się z licz -
nych ko men ta rzy su biek tyw nie na świe tla ją cych, głów nie w nie ko rzyst nym świe tle, dzia łal ność Ar mii Kra jo -
wej oraz licz nych cy ta tów, do któ rych w więk szo ści bra ku je da nych, z ja kie go źró dła po cho dzą (np. na zwy ar -
chi wum lub sy gna tu ry). Stąd też wy ni ka trud ność w oce nie wia ry god no ści źró deł, z ja kich po cho dzą cy ta ty
[…]. Za wie ra na to miast roz licz ne cy ta ty z ze znań człon ków AK po cho dzą ce z lat 50-tych. Su ge ru je to, że zo -
sta ły one za czerp nię te z ar chi wum MSW praw do po dob nie z ma te ria łów są do wych lub po stę po wań przy go to -
waw czych. Treść nie któ rych ze znań, a szcze gól nie tych, któ re w nie ko rzyst nym świe tle przed sta wia ją współ -
to wa rzy szy wal ki z AK mo że su ge ro wać, że zo sta ły one spo rzą dzo ne dla okre ślo nych ce lów po li tycz nych lat
50-tych […]”.

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez pion „C” MSW (1960–1989)
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prze szło ści re sor tu spraw we wnętrz nych, któ re sta no wią nie rzad ko swe go ro dza ju „stu dia
ha gio gra ficz ne”, nie wie le ma ją ce wspól ne go z rze czy wi sto ścią. 

Tak więc ba da cze dzie jów po wo jen nych częstokroć stoją przed pro blemem wia ry god no -
ści te go ty pu ma te ria łów. W nie licz nych tylko przy pad kach moż li we jest skon fron to wa nie
ich tre ści z in ny mi źró dła mi (ory gi nal na do ku men ta cja pod zie mia nie pod le gło ścio we go,
pro ce sów są do wych, róż ne go ro dza ju spra woz da nia UB oraz re la cje i wspo mnie nia).

Ko lej ną spra wą, któ rą ko niecz nie na le ży roz wa żyć, jest spe cy ficz ny, we wnątrz re sor to wy
ję zyk, któ ry po wo du je, że ana li zu ją cy je dzi siaj ba da cze po sia dać mu szą do głęb ną zna jo -
mość spe cy fi ki za rów no pra cy re sor tu, jak i uży wa nej w nim ter mi no lo gii. 

War to rów nież zwró cić uwa gę na to, iż au to ra mi oma wia nych opracowań by li eta to wi
pra cow ni cy apa ra tu bez pie czeń stwa. Jedynie w wyjątkowych sy tu acjach na ko rzy sta nie
z za so bu ar chi wal ne go SB ze zwa la no pra cow ni kom na uko wym zwią za nym z par tyj ny mi in -
sty tu cja mi i szko ła mi wyż szy mi. Zda rza ło się też, że ob da rzo nych mniej szym za ufa niem
wła dzy pra cow ni ków apa ra tu PZPR nie do pusz cza no do zbiorów re sor tu spraw we wnętrz -
nych. Na le ży tak że pod kre ślić, że au to rzy opra co wań zwią za ni za zwy czaj z par tyj ny mi pla -
ców ka mi na uko wy mi naj czę ściej nie po sia da li od po wied nie go warsz ta tu na uko wo -b adaw -
cz ego, co do dat ko wo obok ten den cyj no ści i jed no stron ne go do bo ru źró deł ne ga tyw nie
wpły wa ło na fi nal ny efekt prac, ob cią żo nych znacz ną ilo ścią błę dów o cha rak te rze me to do -
lo gicz nym.

Reasumując, przy za cho wa niu ka no nu pod sta wo wych za sad me to do lo gicz nych zwią za -
nych z in ter pre ta cją te go ty pu – spe cy ficz nych mi mo wszyst ko – źró deł, mogą one sta no -
wić cen ny ma te riał do ba dań zarówno nad dzie ja mi apa ra tu re pre sji, jak i nad lo sa mi an ty -
ko mu ni stycz nej opo zy cji w Pol sce.
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