
Przemys∏aw Zwiernik

Rozpracowanie „Motorniczego”
Po podpisaniu porozumieƒ w Szczecinie i Gdaƒsku (30 i 31 sierpnia 1980 r.)

w ca∏ym kraju powstawa∏y zalà˝ki niezale˝nych samorzàdnych zwiàzków zawo-
dowych. W pierwszych dniach wrzeÊnia 1980 r. inicjatywy powo∏ywania nieza-
le˝nych zwiàzków zawodowych pojawi∏y si´ tak˝e w zak∏adach pracy w Poznaniu
i województwie poznaƒskim. Do 10 wrzeÊnia S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zarejestro-
wa∏a, ˝e w dwóch zak∏adach pracy oficjalnie zg∏oszono powstanie nowych zwiàz-
ków, a w dwunastu innych wysuni´to postulaty ich utworzenia. JednoczeÊnie
cz´Êç osób zaanga˝owanych w organizowanie tych zwiàzków w porozumieniu
z dzia∏aczami z Gdaƒska podj´∏a próby utworzenia struktury regionalnej. Do naj-
bardziej aktywnych organizatorów w Poznaniu SB zalicza∏a wówczas Olgierda
Stankiewicza z Poznaƒskich Zak∏adów Elektrotechnicznych „Centra”, Bonifacego
Wysockiego z Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego oraz Tadeusza
Koraszewskiego – dzia∏acza opozycji w latach siedemdziesiàtych1. 11 wrzeÊnia
1980 r. przedstawiciele oko∏o czterdziestu zak∏adów pracy spotkali si´ nad po-
znaƒskim jeziorem Malta i zawiàzali Mi´dzyzak∏adowy Komitet Za∏o˝ycielski
NSZZ w Poznaniu. Do Prezydium MKZ wybrane zosta∏y nast´pujàce osoby:
Jerzy Jankowski (Zak∏ady Przemys∏u Metalowego im. Hipolita Cegielskiego)
– przewodniczàcy, Zdzis∏aw Rozwalak (Poznaƒska Fabryka Maszyn ˚niwnych)
– wiceprzewodniczàcy, Krzysztof M´drek (Zak∏ad Zadrzewiania i Zieleni), Ro-
man Schefke (Akademia Rolnicza) – skarbnik, Lech Dymarski – rzecznik prasowy,
Olgierd Stankiewicz („Centra”) – ∏àcznik mi´dzy Poznaniem a Gdaƒskiem, oraz
Aleksander Ziemkowski – in˝. architekt, doradca MKZ2. Poczàtkowo zebrania
MKZ odbywa∏y si´ w mieszkaniu Feliksa Kubiaka przy ul. Powstaƒczej 3/6.
22 wrzeÊnia w czasie jednego z takich spotkaƒ na nowego przewodniczàcego
MKZ wybrano Zdzis∏awa Rozwalaka3. 

17 wrzeÊnia 1980 r. trzej przedstawiciele poznaƒskiego MKZ: Lech Dymarski,
Julian Zydorek (Wielkopolskie Zak∏ady Teleelektroniczne „Telkom-Teletra”) i Jan
Luttera (WPK) wzi´li udzia∏ w spotkaniu reprezentantów niezale˝nych zwiàzków

1 Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Poznaniu [dalej: AIPN Po], 0/6/210, t. 9, In-
formacja sygnalna dot[yczàca] organizowania NSZZ w zak∏adach pracy, 10 IX 1980 r., k. 216–217.
Tadeusz Koraszewski by∏ wspó∏pracownikiem Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR” i Studenc-
kiego Komitetu SolidarnoÊci w Poznaniu. W sierpniu 1980 r. wspiera∏ strajkujàcych pracowników
WPK. Póêniej pracowa∏ w Komisji Interwencji MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” Wielkopolska (poczàtko-
wo u˝ywano nazwy MKZ Poznaƒ). Po wprowadzeniu stanu wojennego zosta∏ internowany, a nast´p-
nie wyemigrowa∏ do Szwecji.
2 B. Fabiaƒska, Byç wolnym Polakiem, Poznaƒ 2000, s. 15; AIPN Po, 0/6/210, t. 9, Informacja,
12 IX 1980 r., k. 228; „Komunikat” 1980, nr 1; Sprawozdanie Prezydium MKZ NSZZ „Solidar-
noÊç” Region Wielkopolska w okresie od 11. IX. 1980 do 10. VII. 1981, s. 2.
3 AIPN Po, 0/6/210, t. 9, Informacja, 23 IX 1980 r., k. 248.
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w Gdaƒsku. Po powrocie Zydorek i Luttera weszli w sk∏ad Prezydium MKZ Wiel-
kopolska, a póêniej Luttera objà∏ funkcj´ wiceprzewodniczàcego MKZ4.

W pierwszych tygodniach organizowania si´ NSZZ „SolidarnoÊç” dosz∏o do
konfliktu mi´dzy MKZ a inicjatorami Zwiàzku w Zak∏adach Cegielskiego i Fabry-
ce Obrabiarek Specjalnych „Wiepofama”. Oceniajàc krytycznie postaw´ niektórych
dzia∏aczy z „Wiepofamy”, cz∏onkowie MKZ stwierdzali, i˝ funkcjonariusze SB,
którzy wykorzystywali ich „naiwnoÊç i brak doÊwiadczenia”, podj´li nieudanà pró-
b´ rozbicia „SolidarnoÊci”. MKZ odnotowa∏ równie˝ inne próby dzia∏aƒ przeciw-
ko cz∏onkom Zwiàzku – szanta˝e, Êledzenie niektórych osób, zniszczenie prywat-
nego samochodu Bonifacego Wysockiego, oddanego do dyspozycji MKZ5.

Tymczasem 26 wrzeÊnia odby∏o si´ spotkanie MKZ (I Walny Zjazd Delegatów),
w którym wzi´li udzia∏ przedstawiciele 113 zak∏adów pracy z województwa po-
znaƒskiego. Ukonstytuowa∏o si´ wówczas nowe prezydium, liczàce dwanaÊcie osób,
oraz dwunastoosobowa grupa doradców6. Ogó∏em przed ostatecznym zarejestro-
waniem NSZZ „SolidarnoÊç” (11 listopada 1980 r.) odby∏y si´ trzy walne zjazdy de-
legatów komisji zak∏adowych, które mia∏y charakter organizacyjny. Stale powi´k-
szano równie˝ sk∏ad Prezydium MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” Wielkopolska7. 

MKZ, jako struktura tymczasowa, istnia∏ do I Walnego Zgromadzenia Delega-
tów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Wielkopolska (11–13 lipca 1981 r.), podczas
którego wybrano Zarzàd Regionu. 15 lipca ukonstytuowa∏o si´ nowe prezydium,
na jego czele stanà∏ ponownie Zdzis∏aw Rozwalak, a wiceprzewodniczàcymi zo-
stali: Leonard Szymaƒski („Wiepofama”) i Andrzej Judek („Teletra”).

Mi´dzy 10 listopada 1980 r. a 11 lipca 1981 r. kszta∏towa∏y si´ te˝ struktury
Zwiàzku w poszczególnych zak∏adach pracy, przeprowadzono wybory do wszyst-
kich komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”, a do czerwca 1981 r. MKZ zorganizo-
wa∏ szeÊç walnych zjazdów delegatów komisji zak∏adowych8. W czasie kampanii
wyborczych do w∏adz „SolidarnoÊci” w zak∏adach pracy SB dostrzeg∏a radykaliza-
cj´ postaw poszczególnych dzia∏aczy Zwiàzku i z tà tendencjà wiàzano wybór Bog-
dana Ciszaka na przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
w Zak∏adach Cegielskiego. SB uznawa∏a go za zwolennika „bezwzgl´dnego reali-
zowania porozumieƒ strajkowych i twardego kursu wobec dyrekcji” oraz za oso-
b´ majàcà dobre kontakty ze Stanis∏awem Baraƒczakiem – cz∏onkiem Komitetu Sa-
moobrony Spo∏ecznej „KOR”9. Poprawi∏a si´ równie˝ wspó∏praca mi´dzy MKZ
a „SolidarnoÊcià” w Zak∏adach Cegielskiego i w efekcie 24 kwietnia 1981 r. – pod-
czas tzw. kryzysu bydgoskiego – cz∏onkowie MKZ przenieÊli si´ na teren tego za-
k∏adu, tam funkcjonowa∏ równie˝ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy10.

Przez ca∏y czas poznaƒska SB prowadzi∏a dzia∏ania operacyjne zarówno wo-
bec MKZ, jak i struktur zak∏adowych „SolidarnoÊci”. CzynnoÊci te wykonywali

4 B. Fabiaƒska, op. cit., s. 17.
5 Sprawozdanie Prezydium MKZ..., s. 3.
6 AIPN Po, 0/6/210, t. 9, Informacja, 30 IX 1980 r., k. 262.
7 Sprawozdanie Prezydium MKZ..., s. 3 – 4.
8 B. Fabiaƒska, op. cit., s. 75, 85–93.
9 AIPN Po, 0/6/211, t. 4, Depesza szyfrowa, 23 I 1981 r., k. 132.
10 Ibidem, 0/6/210, t. 6, Informacja, 24 III 1981 r., k. 486; ibidem, Informacja, 26 III 1981 r.,
k. 481–482a.
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m.in. funkcjonariusze Sekcji III Wydzia∏u III A SB Komendy Wojewódzkiej MO
w Poznaniu w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Zwiàzek” (nr rejestracyj-
ny 30467). W siódmym punkcie planu dzia∏aƒ, który zosta∏ zatwierdzony przez
zast´pc´ komendanta wojewódzkiego MO ds. SB p∏k. B. Kamiƒskiego, sformu-
∏owano zalecenia dotyczàce Êrodków podejmowanych wobec kontrolowanych
operacyjnie dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. Funkcjonariusze SB mieli rejestrowaç kon-
takty osób obj´tych sprawà (tzw. figurantów) z cz∏onkami MKZ, dokumentowaç
ich postaw´ politycznà, zamierzenia i plany zwiàzane z dzia∏alnoÊcià w NSZZ
„SolidarnoÊç”, wystàpienia „negatywne politycznie”, przypadki wykonywania
i kolportowania wydawnictw bezdebitowych, podwa˝ania „zasadnoÊci zawar-
tych sojuszy mi´dzynarodowych” i organizowania wystàpieƒ „dyskredytujàcych
dorobek PRL”, powinni tak˝e rozpoznawaç „s∏abostki oraz negatywne nawyki fi-
gurantów” (takie jak nadu˝ywanie alkoholu, narkomania i odchylenia seksualne)
oraz ich osobowoÊç i cechy charakteru11. Powa˝ne skutki przynosi∏y dzia∏ania
dezintegracyjne polegajàce na sk∏ócaniu mi´dzy sobà poszczególnych liderów
wielkopolskiej „SolidarnoÊci”. O takich efektach informowano Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych ju˝ 15 listopada 1980 r., stwierdzajàc, ˝e w wyniku pod-
j´tych przez SB operacji cz∏onkowie Prezydium MKZ pomawiali innych o wspó∏-
prac´ z SB, dwulicowoÊç lub uleganie w∏adzom12.

Tylko od 14 do 24 lutego 1981 r. do przedsi´wzi´ç neutralizujàcych i dezin-
tegrujàcych dzia∏alnoÊç MKZ oraz ogniw zak∏adowych Zwiàzku S∏u˝ba Bezpie-
czeƒstwa wykorzysta∏a 73 tzw. osobowe êród∏a informacji, przeprowadzi∏a 54
rozmowy, których celem by∏o przeciwdzia∏anie inicjatywom „SolidarnoÊci” „na
ochranianych obiektach”, kontynuowa∏a trzydzieÊci rozmów operacyjnych
z dzia∏aczami zwiàzkowymi w celu „sterowania ich post´powaniem” oraz uzy-
skania „okreÊlonych efektów politycznych”, a we wszystkich Êrodowiskach sta-
ra∏a si´ doprowadziç do wyciszenia „negatywnych [z punktu widzenia SB – P.Z.]
dyskusji o charakterze politycznym”13. Jednà z niezale˝nych inicjatyw, które by∏y
torpedowane metodami operacyjnymi, by∏ zamiar Tadeusza Koraszewskiego po-
wo∏ania w Poznaniu oddzia∏u Amnesty International14.

W latach 1980–1981 przedmiotem operacyjnego zainteresowania SB byli
cz∏onkowie MKZ, jego etatowi pracownicy lub wspó∏pracownicy. Na przyk∏ad
wobec siedmiu redaktorów pisma „SolidarnoÊç Wielkopolski”, wydawanego
przez MKZ od listopada 1980 r., funkcjonariusze wydzia∏ów III i III A poznaƒ-
skiej SB prowadzili sprawy operacyjnego sprawdzenia lub operacyjnego rozpra-
cowania15. Dzia∏aczy Zwiàzku rozpracowywano równie˝ w ramach poszczegól-
nych spraw obiektowych, np. kryptonim „Energia”16. 

11 Ibidem, 00/8/1484, t. 1, Notatka s∏u˝bowa dot[yczàca] figuranta [...], 18 XI 1980 r., k. 148.
Punkt 7 przedsi´wzi´ç zawartych w omawianym planie dzia∏aƒ znany jest jedynie z wyciàgu w for-
mie notatki s∏u˝bowej znajdujàcej si´ w badanych materia∏ach. Akta sprawy obiektowej krypt.
„Zwiàzek” nie zosta∏y dotychczas przeze mnie odnalezione.
12 Ibidem, 0/6/210, t. 9, Informacja, 15 XI 1980 r., k. 344.
13 Ibidem, 0/6/211, t. 4, Depesza szyfrowa, 24 II 1981 r., k. 320.
14 Ibidem, Depesza szyfrowa, 28 II 1981 r., k. 346.
15 Ibidem, Depesza szyfrowa, 20 II 1981 r., k. 302.
16 Ibidem, 00/8/1634, Informacja opracowana na podstawie relacji „kontaktu operaracyjnego”,
30 XI 1981 r., k. 11.
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Jednà z osób, przeciwko której prowadzono tego rodzaju dzia∏ania (sprawa
operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Motorniczy”), by∏ Jan Luttera, wiceprze-
wodniczàcy MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” Wielkopolska. Ju˝ w styczniu 1981 r.
przewodniczàcy MKZ interweniowa∏ u wojewody poznaƒskiego, informujàc go
o Êledzeniu Luttery przez SB i obawach z tym zwiàzanych, a w kwietniu pojawi-
∏y si´ podpisane jego nazwiskiem ulotki zawierajàce nieprawdziwe og∏oszenia,
z numerem jego prywatnego telefonu. 

Jan Luttera by∏ wiceprzewodniczàcym MKZ do lipca 1981 r.17 Pomimo ˝e nie
zosta∏ wybrany do Zarzàdu Regionu, nadal prowadzono przeciwko niemu
przedsi´wzi´cia operacyjne, które zosta∏y skonkretyzowane w szczegó∏owym
planie dzia∏ania. Plan ten dokumentuje sposoby niejawnych dzia∏aƒ wobec
cz∏onków legalnego wówczas zwiàzku zawodowego i rzuca Êwiat∏o na metody
stosowane przez SB. Z tego dokumentu wynika, ˝e rozpracowywane osoby by∏y
w swoisty sposób osaczane przez funkcjonariuszy SB: przez sieç tajnych wspó∏-
pracowników, kontrol´ korespondencji i rozmów telefonicznych, obserwacj´.
Mo˝na równie˝ przypuszczaç, ˝e podstawà publikowanego tu dokumentu by∏
wspomniany wczeÊniej plan dzia∏aƒ SB wobec NSZZ „SolidarnoÊç” i wed∏ug po-
dobnego schematu rozpracowywano innych dzia∏aczy Zwiàzku.

Zatwierdzam Poznaƒ, dn. 9 X [19]81

aZaplanowane czynnoÊci nale˝y zrealizowaç w trybie pilnym.
W oparciu o posiadane rozpoznanie opracowaç realny plan
przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy.
[podpis nieczytelny] 22 X [19]81 r.a

Tajne bspec[jalnego] znaczeniab

Plan
czynnoÊci w sprawie operac[yjnego] sprawdzenia

krypt. „Motorniczy” nr rej[estracyjny] 30489

1. Sytuacja operacyjna
Spraw´ operac[yjnego] sprawdzenia krypt. „Motorniczy” za∏o˝ono w dniu

30 XII [19]80 na podstawie informacji t[ajnego] w[spó∏pracownika] ps. „Le-
s∏aw” nr rej[estracyjny] 30293, ˝e figurant zatrud[niony] w W[ojewódzkim]
P[rzedsi´biorstwie] K[omunikacyjnym] Poznaƒ w charakterze motorniczego, by-
∏y wiceprzewodniczàcy MKZ Wielkopolska, utrzymuje kontakty z przedstawi-
cielami grup antysocjalistycznych. W sierpniu [19]80 aktywnie uczestniczy∏ on
w strajku pracowników WPK. Dzia∏ajàc w ramach MKZ, aktywnie dzia∏a∏ na
rzecz przygotowania akcji strajkowej w Poznaniu, m.in. w zwiàzku ze sprawà

a–a Fragment dopisany innà r´kà.
b–b Fragment dopisany innà r´kà.
17 Ibidem, 00/8/1289, [cz. 2], Notatka, [1981 r.], k. 15; ibidem, Wyciàg z informacji od tajnego
wspó∏pracownika ps. „Les∏aw” z 24 IV 1981 r., k. 33; ibidem, [cz. 1], Meldunek operacyjny, 29 X
1981 r., k. 20.
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wolnych sobót. Rozprowadza∏ te˝ wÊród przedstawicieli za∏óg poznaƒskich za-
k∏adów pracy przebywajàcych w siedzibie MKZ materia∏y publikowane w kraju
przez nielegalne wydawnictwo.

Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e figurant mo˝e wykorzystaç dzia∏alnoÊç w ramach
zwiàzku do celów wrogich, podj´to dzia∏ania zmierzajàce do wyjaÊnienia po-
wsta∏ych zagro˝eƒ w ramach sprawy krypt. „Motorniczy”.

2. Cel sprawy
Rozpoznanie êróde∏ i przyczyn powsta∏ych zagro˝eƒ, okreÊlenie negatywnego

wp∏ywu figuranta na Êrodowisko oraz podj´cie ewentualnych dzia∏aƒ neutralizu-
jàcych.

3. Kierunki
1) Rozpoznanie przyczyn powsta∏ego zagro˝enia i bie˝àca kontrola figuranta

ze szczególnym uwzgl´dnieniem jego powiàzaƒ z przedstawicielami grup anty-
socjalistycznych oraz dzia∏aƒ niezgodnych ze statutem „SolidarnoÊci”.

2) Ustalenie zakresu i stopnia jego negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko
za∏óg obiektów podleg∏ych Z[arzàdowi] R[egionu], a zw∏aszcza WPK Poznaƒ.

3) Rozpoznanie osobowoÊci figuranta, motywów jego dzia∏ania i innych prze-
s∏anek determinujàcych jego postaw´.

4) Inspirowanie dzia∏aƒ neutralizujàcych, dokumentowanie wrogiej dzia∏al-
noÊci, przeciwdzia∏anie próbom wykorzystania „SolidarnoÊci” do prowadzenia
wrogiej dzia∏alnoÊci politycznej.

4. Si∏y i Êrodki operacyjne
Aktualnie nie posiadamy êróde∏ informacji posiadajàcych bezpoÊredni dost´p

do figuranta.
Mo˝liwoÊci poÊredniej kontroli figuranta posiadajà: t[ajny] w[spó∏pracownik]

ps. „Les∏aw” i k[ontakt] o[peracyjny] ps. „Józef” (w miejscu zamieszkania)18 oraz
t[ajni] w[spó∏pracownicy] ps. „Les∏aw”, „Fredek”, „Antoni” i k[ontakt] o[pera-
cyjny] ps. „RyÊ” w miejscu pracy (WPK Poznaƒ). 

Poza tym do kontroli zostanie wykorzystane „B”19, PT20, „W”21 oraz mo˝liwo-
Êci operacyjne komisariatu IV [MO] w Poznaniu.

5. Przedsi´wzi´cia
1) Celem bezpoÊredniego dotarcia do figuranta oraz jego kontroli zorganizu-

je si´ w bliskim jego otoczeniu, w miejscu pracy osobowe êród∏o informacji.

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: 30 XI [19]81

2) Zadaniujàc t[ajnych] w[spó∏pracowników] ps. „Les∏aw”, „Antoni”, „Fre-
dek” oraz poprzez k[ontakty] o[peracyjne] ps. „RyÊ” i „Józef” szczególnà uwag´

18 Hotel pracowniczy „Zacisze” przy ul. Armii Czerwonej w Poznaniu.
19 Obserwacja.
20 Pods∏uch telefoniczny.
21 Kontrola korespondencji.
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zwróci si´ na ujawnienie wszelkiej wrogiej dzia∏alnoÊci figuranta, okreÊlenie
stopnia i zakresu wrogiego oddzia∏ywania figuranta, na rozpoznanie jego osobo-
woÊci, kontaktów i faktów kompromitujàcych.

Wykona: pracownicy obs∏ugujàcy êród∏a Termin: zrealizowano

3) Pod odpowiednià legendà przeprowadzone zostanà rozmowy operacyjne
z wytypowanymi osobami ze Êrodowiska motorniczych oraz dyspozytorów WPK
celem pog∏´bienia znajomoÊci figuranta, jego kontaktów, oddzia∏ywania na za-
∏og´ WPK oraz poznania jego zainteresowaƒ, przyzwyczajeƒ, s∏aboÊci i sk∏onno-
Êci itp.

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: 30 X [19]81

4) Wspó∏dzia∏ajàc z S[ekcjà] III tut[ejszego] Wydz[ia∏u III A] pog∏´bione zo-
stanie rozpoznanie figuranta od strony kontaktów z Z[arzàdem] R[egionu] Wiel-
kopolska.

Wykona: por. E. ˚uchowski Termin: na bie˝àco

5) Pog∏´bienie rozpoznania figuranta od strony miejsca zamieszkania poprzez
wykorzystanie mo˝liwoÊci operacyjnych komisariatu IV [MO].

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: 30 X [19]81

6) Sprawdzenie figuranta w dost´pnych nam kartotekach: BDO, ewidencji
ludnoÊci, Wydz[ia∏u] Paszportów, kartoteka kryminalna, Ruchu Drogowego,
Izby Wytrzeêwieƒ. 

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: zrealizowano

7) Rozpoznanie rodziny figuranta, jego przesz∏oÊci, miejsc jego pobytu oraz
pracy celem okreÊlenia motywów jego dzia∏ania i dalszego poznania jego osobo-
woÊci.

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: cz´Êciowo zrealizowano
pozosta∏e przedsi´wzi´cia zrealizowane
zostanà do 15 XI [19]81

8) Zastosowanie „W” celem dalszego rozpoznania jego kontaktów ewentual-
nych wrogich treÊci przekazywanych tà drogà lub innych kompromitujàcych ma-
teria∏ów.

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: zrealizowano

9) Zastosowanie „B” celem dalszego rozpoznania ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem kontaktów z przedstawicielami grup antysocjalistycznych lub innymi
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wrogo dzia∏ajàcymi grupami oraz dokumentowanie jego ewentualnej wrogiej
dzia∏alnoÊci lub sytuacji go kompromitujàcych.

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: cz´Êciowo zrealizowano
dalsza realizacja uzale˝niona od potrzeb

10) Wykorzystujàc posiadane Êrodki i mo˝liwoÊci operacyjne oraz ewentualne
materia∏y kompromitujàce figuranta, b´dzie os∏abiana jego pozycja m.in. w miej-
scu pracy i zamieszkania oraz neutralizowana ewentualna wroga dzia∏alnoÊç.

Wykona: ppor. J[an] Bielak Termin: uzale˝niony od przebiegu sprawy

11) Z figurantem przeprowadzona zostanie rozmowa profilaktyczno-ostrze-
gawcza celem wyjaÊnienia i pe∏nego rozpoznania motywów dzia∏ania figuranta,
dalszej jego neutralizacji oraz ewentualnego podj´cia dialogu operacyjnego.

Wykona: ppor. J[an] Bielak, Termin: uzale˝niony od przebiegu sprawy
por. ˚uchowski

Plan ma charakter ramowy, ewentualne zmiany w sytuacji operacyjnej uwzgl´d-
nione zostanà w uzupe∏nieniu.

[podpis nieczytelny] Insp[ektor] S[ekcji] III W[ydzia∏u] III A
16 X [19]81 ppor. J[an] Bielak

èród∏o: AIPN Po, 00/8/1289, k. 12–14.
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