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Typowe przykłady perlustracji
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województwa katowickiego

Per lu stra cją ko re spon den cji w ra mach apa ra tu bez pie czeń stwa od koń ca 1955 r.
do 1989 r. zaj mo wał się pion „W” (Biu ro „W” na szcze blu cen tral nym i wy dzia ły
„W” na szcze blu wo je wódz kim)1. Obej mo wa ła ona nie tyl ko dzia ła nia zle co ne przez

in ne pio ny SB – łą czą ce się z roz pra co wy wa niem kon kret nych osób, grup bądź in sty tu cji
– lecz tak że „pro fi lak tycz ną”, wy ryw ko wą kon tro lę ko re spon den cji ma ją cą na ce lu ujaw nia -
nie prze ka zy wa nia in for ma cji nie po żą da nych przez wła dze, utrzy my wa nie po dej rza nych
z punk tu wi dze nia władz kon tak tów itp.2 Na te re nie wo je wódz twa ka to wic kie go ta ka właś -
nie „pro fi lak tycz na” kon tro la by ła szcze gól nie waż na ze wzglę du na utrzy my wa nie przez
wie lu miesz kań ców kon tak tów – tak że ko re spon den cyj nych – z oby wa te la mi Nie miec Za -
chod nich (głów nie zresz tą krew ny mi) i tam tej szy mi in sty tu cja mi (w tym cha ry ta tyw ny mi).
O roz mia rach dzia łal no ści ka to wic kie go Wy dzia łu „W” niech świad czą cho ciaż by spra woz -
da nia za pierw sze pół ro cze 1977 r. – w tym okre sie prze czy ta no 198 068 do ku men tów prze -
sy ła nych pocz tą, spo rzą dzo no 2503 kse ro ko pie, wy łą czo no z obie gu 195 prze sy łek3. Część
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1 Wcze śniej spra wa mi ty mi zaj mo wa ły się pio ny II, „B”, po now nie II i IX; zob. Z. Na wroc ki, Struk�tu�ra
apa�ra�tu� bez�pie�czeń�stwa� [w:] Apa�rat� bez�pie�czeń�stwa� w Pol�sce.� Ka�dra� kie�row�ni�cza, t. 1: 1944–1956, red.
K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 29–32; P. Pio trow ski, Prze�kształ�ce�nia� struk�tu�ry�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa
na Dol�nym� Ślą�sku� w la�tach 1954–1975, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2004, nr 1,
s. 124–127; M. Ko ma niec ka, Struk�tu�ra�i nor�ma�ty�wy�pio�nu�„W”�i je�go�po�przed�ni�ków�(1945–1989), „Apa rat
Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 179–198; H. Do mi ni czak, Or�ga�ny� bez�pie�czeń�stwa
PRL 1944–1990, War sza wa 1997, s. 23–34, 51. Zresz tą w ra mach prze kształ ceń apa ra tu bez pie czeń stwa
w 1989 r. spra wy pro wa dzo ne przez pion „W” prze jął – w ogra ni czo nym i zmo dy fi ko wa nym za kre sie – po -
now nie pion II (de cy zję tę pod jął 30 V 1989 r. ów cze sny mi ni ster spraw we wnętrz nych Cze sław Kisz czak);
zob. AIPN Ka, 083/64, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 016/KA/89 sze fa WUSW w Ka to wi cach, 15 VI 1989 r., k. 2.
Od no śnie do or ga ni za cji i funk cjo no wa nia pio nu „W” w la tach 1955–1989 zob. m.in. P. Pio trow ski, Służ�ba
Bez�pie�czeń�stwa� w la�tach 1956–1975 [w:] Apa�rat� bez�pie�czeń�stwa� w Pol�sce.� Ka�dra� kie�row�ni�cza,
t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 14, 22–23, 29; idem, Prze�kształ�ce�nia�struk�tu�ry�apa�ra�-
tu�bez�pie�czeń�stwa…, s. 127–128, 140, 148; H. Do mi ni czak, op.�cit., s. 145, 159, 260–262.

2 Zob. m.in. F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki, Kra ków 2007, s. 202–203; Z. Na wroc ki, op.�cit., s. 31–32;
H. Do mi ni czak, op.�cit., s. 145, 159, 260–262; L. Smoł ka, Pion�„W”�na Dol�nym�Ślą�sku.�Pry�wat�na�ko�re�spon�-
den�cja� za�kwe�stio�no�wa�na� przez� Służ�bę� Bez�pie�czeń�stwa� po 1956� r., „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej
1944–1989” 2011, nr 1, s. 387–408.

3 AIPN Ka, 0127/16, In for ma cje kwar tal ne Wy dzia łu „W” KW MO w Ka to wi cach z 1977 r., k. 73, 105.



skon tro lo wa nych li stów sta ła się przy czy ną wszczę cia przez SB wo je wódz twa ka to wic kie -
go dzia łań wy mie rzo nych prze ciw ko kon kret nym oso bom lub gru pom. Ni niej szy ar ty kuł
nie oma wia oczy wi ście ca ło ści za gad nie nia, przy to czo no w nim je dy nie wy bra ne przy kła -
dy ta kich dzia łań.

„Li sty że bra cze” 

Cha rak te ry stycz nym za gad nie niem zwłasz cza dla te re nów za miesz ka łych przez oso by
po czu wa ją ce się do na ro do wo ści nie miec kiej lub po pro stu utrzy mu ją cych kon tak ty
z miesz kań ca mi Nie miec Za chod nich by ła spra wa tak zwa nych li stów że bra czych. By ły to
proś by o po moc ma te rial ną wy sy ła ne przez oby wa te li Pol ski do miesz kań ców Re pu bli ki
Fede ral nej Nie miec4. Au to rzy przy tym czę sto po wo ły wa li się bądź na swo je nie miec kie
korze nie i za słu gi dla Nie miec (na przy kład służ bę woj sko wą w We hr mach cie, od nie sio ne
wów czas ra ny itp.), bądź na bie dę pa nu ją cą w Pol sce. Cza sa mi łą czo no róż ne mo ty wy, nie -
kie dy wska zy wa no na złe wa run ki ma te rial ne ja ko sku tek rze ko mej dys kry mi na cji osób
po cho dze nia nie miec kie go przez pol skie wła dze. Istot ne z punk tu wi dze nia rzą du by ło
przede wszyst kim nie poda wa nie in for ma cji o bie dzie pa nu ją cej w kra ju, któ re mo gły być
wy ko rzy sta ne do two rze nia w Niem czech (i nie tyl ko) ne ga tyw ne go ob ra zu pań stwa pol -
skie go i ustro ju ko mu ni stycz ne go. Stąd „li sty że bra cze” (okre śle nie sto so wa ne zresz tą
w do ku men tach SB)5 bu dzi ły nie po kój władz, a ich au to rzy by li roz pra co wy wa ni przez
bez pie kę. Pod sta wą wszczę cia dzia łań by ło wy kry cie przez pion „W” li stów o wspo mnia -
nym cha rak te rze, o czym in for mo wa no na stęp nie od po wied nie ko mór ki te re no we SB6.
Szcze gól nie du żo ta kich spraw wy stę po wa ło na Gór nym Ślą sku, w tym na te re nie wo je -
wódz twa ka to wic kie go.

Wśród akt prze ka za nych do Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów IPN w Ka to wi cach w tzw. wor kach ewa ku acyj nych (ak ta przy go to wa ne do znisz -
cze nia, na szczę ście oca la łe) znaj du je się tecz ka o daw nej sy gna tu rze II 23511 (obec nie IPN
Ka 230/1012), któ ra za wie ra in for ma cje o 12 oso bach z te re nu po wia tu ty skie go pi szą cych
„li sty że bra cze” w la tach 1961–1962. Jed na z nich – miesz ka niec Ty chów – po cząt ko wo
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4 W PRL do cza su unor mo wa nia sto sun ków dy plo ma tycz nych na li nii Bonn – War sza wa w 1972 r. w świa -
do my spo sób błęd nie tłu ma czo no na zwę te go pań stwa (Bun de sre pu blik Deutsch land) ja ko Nie miec ka Re pu -
bli ka Fe de ral na. W ten spo sób chcia no pod wa żyć fakt ist nie nia dwóch państw nie miec kich i pro pa gan do wo
po ka zać (jak wi dać pro pa gan da obej mo wa ła tu se man ty kę), że Pol ska Lu do wa uzna je tyl ko jed no z nich
– Nie miec ką Re pu bli kę De mo kra tycz ną. 

5 Na przy kład Re fe rat ds. SB KP MO w Ty chach w spra woz da niach z lat 1961–1965 re gu lar nie wspo mi -
na o „li stach że bra czych” ja ko ele men cie re wi zjo ni zmu i szka lo wa niu sto sun ków ist nie ją cych w Pol sce Lu do -
wej. Oso by pi szą ce ta kie li sty, a tak że otrzy mu ją ce z Nie miec Za chod nich po moc ma te rial ną (czę sto w od po -
wie dzi na wcze śniej sze proś by, choć prze cież po moc ta ka wy sy ła na też by ła przez człon ków ro dzin tych że
osób za miesz ku ją cych Niem cy Za chod nie) mia ły zo stać pod da ne „głęb szej ana li zie” i „wni kli we mu roz po zna -
niu” (istot nie licz ne są w tych spra woz da niach in for ma cje o za kła da niu spraw na ta kie oso by i o prze pro wa -
dza nych roz mo wach ostrze gaw czych). AIPN Ka, 0125/16, cz. 2, Spra woz da nia kwar tal ne z pra cy ope ra cyj nej
Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty chach z lat 1961–1962, k. 39, 94, 160; AIPN Ka, 0103/144, t. 15, Spra woz da nia
rocz ne z pra cy ope ra cyj nej Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty chach z lat 1964–1965, k. 43, 45–48, 55 i 66.

6 Ko re spon den cja pro wa dzo na przez miesz kań ców Pol ski z oso ba mi bądź in sty tu cja mi z te re nu RFN znaj -
do wa ła się pod szcze gól nym nad zo rem SB; zob. np. AIPN Ka, 230/1778, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III Biu -
ra „W” MSW do za stęp cy ko men dan ta ds. SB KM MO w Gli wi cach, 15 IV 1965 r., k. 12 (w pi śmie wska zy -
wa no, że ko re spon den cja ta ka jest „w po waż nej czę ści kon tro lo wa na w ra mach wy ryw ko we go czy ta nia”).
11 lat póź niej Wy dział „W” KW MO w Ka to wi cach w spra woz da niu za 1975 r. in for mo wał, że w tym cza sie
skon tro lo wał 4581 do ku men tów kie ro wa nych po przez am ba sa dę RFN do oby wa te li pol skich miesz ka ją cych
w wo je wódz twie ka to wic kim. AIPN Ka, 0127/16, Spra woz da nie Wy dzia łu „W” KW MO w Ka to wi cach z pra -
cy ope ra cyj nej w 1975 r., 24 I 1976 r., k. 277.



kore spon do wa ła z Nie miec kim Czer wo nym Krzy żem w ce lu usta le nia miejsc po by tu swo -
ich krew nych, któ rzy za gi nę li w cza sie woj ny, a na stęp nie zwró ci ła się z proś bą o do star -
cze nie jej ubrań dla dzie ci, gdyż w Pol sce ta kich rze czy bra ku je. Bez pie ka po trak to wa ła
ową proś bę ja ko „list że bra czy” i w efek cie prze pro wa dzi ła z au to rem li stu tzw. roz mo wę
ostrze gaw czą. Wy ja śnio no mu, że pi sa nie ta kich li stów jest za ka za ne, a tak że za gro żo no
kon se kwen cja mi w razie pod trzy my wa nia kon tak tów. W na stęp nym przy pad ku miesz ka -
niec Mi ko ło wa pro sił o odzież, bu ty, le ki i żyw ność. Wy sła nie li stu tak że skoń czy ło się roz -
mo wą ostrze gaw czą, w cza sie któ rej nadaw ca twier dził, że nie uwa żał te go za że brac two,
z czym rzecz ja sna funk cjo na riu sze SB się nie zgo dzi li. In ny au tor – miesz ka niec Orze sza
– okre ślał sie bie ja ko Niem ca i wspo mi nał o utra cie no gi w cza sie służ by w We hr mach cie,
w związ ku z czym znaj do wał się w trud nej sy tu acji ma te rial nej, tym bar dziej że miał
na utrzy ma niu tro je dzie ci. Po dob nie i tu taj prze pro wa dzo no z nim roz mo wę ostrze gaw czą.
Wresz cie ko lej ny we te ran We hr mach tu – z Jaś ko wic – z po wo du utra ty no gi na woj nie pro -
sił (z po wo dze niem) w li ście o pro te zę. Dzia ła nia SB wo bec je go oso by by ły zbież ne
z wcze śniej szy mi przy pad ka mi. Wszyscy nadawcy zo sta li za re je stro wa ni w kar to te kach SB
ja ko nie miec cy re wi zjo ni ści7.

Ko lej nym przy kła dem jest spra wa miesz kań ca We so łej (obec nie dziel ni ca My sło wic),
któ ry utrzy my wał kon tak ty ko re spon den cyj ne z kil ku na sto ma miesz kań ca mi RFN i Ber li na
Za chod nie go. Je go po da nia o po moc ma te rial ną do cie ra ły tak że do NCK, w efek cie cze go
otrzy my wał on znacz ne ilo ści dóbr. Nic dziw ne go, że SB KP MO w Ty chach, któ ra się tą
spra wą zaj mo wa ła, stwier dzi ła „ma so we otrzy my wa nie pa czek z RFN i Ber li na Za chod nie -
go”. Usta lo no przy tym, że aby spra wić wra że nie próśb więk szej licz by osób, pod pi sy wał
li sty róż ny mi ini cja ła mi. Co wię cej, od kry to, że w cza sie woj ny był on człon kiem na zi stow -
skiej or ga ni za cji SA, za co już po woj nie zo stał ska za ny na trzy la ta wię zie nia. Nie ste ty brak
in for ma cji o spo so bie za koń cze nia spra wy (za pew ne jed nak – po dob nie jak w in nych te go
ty pu przy pad kach – prze pro wa dzo no roz mo wę ostrze gaw czą)8.

Z ko lei Re fe rat SB KM MO w Za brzu w la tach 1962–1966 in wi gi lo wał miesz kan kę tego
mia sta, któ rej list do NCK w Ham bur gu z 11 paź dzier ni ka 1962 r. prze chwy co no i pod dano
ana li zie. Au tor ka dzię ko wa ła w nim za otrzy ma ną po moc, nie pre cy zu jąc jed nak o co cho -
dzi ło. Po dej rze nia ze stro ny SB wzbu dzi ło to, że wspo mnia na po moc by ła re kom pen sa tą
za nie zi den ty fi ko wa ne dzia ła nia au tor ki li stu. Osta tecz nie oka za ło się, że jest ona wdo wą,
któ rej mąż zmarł po woj nie w Cen tral nym Obo zie Pra cy w Ja worz nie (tra fił tam, gdyż uzna -
no go za Niem ca), eg zy stu ją cą w bar dzo trud nej sy tu acji ma te rial nej. W trak cie roz mo wy
ostrze gaw czej 12 stycz nia 1966 r. za gro żo no jej, że w ra zie kon ty nu acji sta rań o nie miec ką
po moc utra ci pol ską ren tę. Co cie ka we, w ak tach spra wy za pi sa no, że ze wzglę du na wiek
i stan zdro wia ko bie ty w rze czy wi sto ści ta kie go kro ku nie bra no pod uwa gę – cho dzi ło tyl -
ko o jej na stra sze nie. Zresz tą w ra por cie koń co wym stwier dzo no, iż ze wzglę du na bie dę,
w któ rej au tor ka li stu ży je, „na le ży za kła dać, że z po mo cy tej [tj. za chod nio nie miec kiej
– A.D.] mi mo wszyst ko nie zre zy gnu je”9.

Typowe przykłady perlustracji korespondencji...
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7 AIPN Ka, 230/1012, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty chach z lat 1961–1962 do -
ty czą ce roz pra co wa nia gru py osób z po wia tu ty skie go utrzy mu ją cych kon tak ty z Nie miec kim Czer wo nym
Krzy żem, k. 2–4, 21–27, 31–35, 64–66.

8 AIPN Ka, 0125/16, cz. 2, Spra woz da nie kwar tal ne z pra cy ope ra cyj nej Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty -
chach, 31 III 1961 r., k. 39.

9 AIPN Ka, 230/5660, Ma te ria ły Re fe ra tu ds. SB KM MO w Za brzu z lat 1963–1967 do ty czą ce roz pra co -
wa nia Mar ty Bi sku pek, k. 1–8.



Re fe rat SB KP MO w Pszczy nie mię dzy mar cem a lip cem 1960 r. pro wa dził spra wy do -
ty czą ce trzech osób, któ re wy sła ły po da nia o wspar cie ma te rial ne na ad res miesz kan ki Bonn
na zwi skiem Pra sch ma. Bez pie ka uzna ła ko bie tę za człon ki nię or ga ni za cji re wi zjo ni stycz nej
zaj mu ją cej się m.in. or ga ni za cją po mo cy dla ro dzin nie miec kich miesz ka ją cych na te re nie
wo je wódz twa ka to wic kie go. We wszyst kich przy pad kach prze pro wa dzo no roz mo wy
ostrze gaw cze. Usta lo no, że ad res Pra sch my roz po wszech nia ła wśród zna jo mych miesz kań -
ców Pszczy ny jed na z pra cow nic miej sco wej dru kar ni. Ko bie ta tak że zo sta ła pod da na in wi -
gi la cji, w cza sie któ rej stwier dzo no, że ad res ten mo gła ona otrzy mać od krew nych z Nie -
miec Za chod nich, a roz po wszech nia ła go, gdyż chcia ła po móc zna jo mym oso bom
znaj du ją cym się w trud nej sy tu acji ma te rial nej (po in for mo wa no ją bo wiem, że owa pa ni
Pra sch ma jest w sta nie zor ga ni zo wać wy sył kę róż nych da rów dla po trze bu ją cych). Wszyst -
kie oso by roz pra co wy wa ne w tej spra wie zo sta ły za re je stro wa ne w kar to te kach SB ja ko
rewi zjo ni ści. Co wię cej, wnio sko wa no o zwol nie nie pra cow ni cy z dru kar ni, tym bar dziej że
w pla ców ce po wsta wa ły dru ki prze zna czo ne dla woj ska. Nie uda ło się jed nak usta lić, czy
istot nie do tego do szło10.

Spe cy ficz ny „list że bra czy” wy sła ny do NCK przez miesz kań ca Ty chów prze chwy cił
w lip cu 1964 r. Wy dział „W” KW MO w Ka to wi cach. Au tor nie tyl ko wspo mniał o swo jej
trud nej sy tu acji ma te rial nej, lecz tak że „w szka lu ją cy spo sób” przed sta wił pol ską co dzien -
ność. Opi sał rów nież re pre sje, któ rym zo stał pod da ny z uwa gi na nie miec kie po cho dze nie.
Ja ko do wód za łą czył od pis wy ro ku wy da ne go przez Sąd Po wia to wy w Ty chach 28 li sto pa -
da 1963 r., zgod nie z któ rym au tor li stu zo stał ska za ny na pięć lat wię zie nia za kry tycz ne wy -
po wie dzi na te mat ustro ju Pol ski, wy ra ża nie na dziei na ry chły pod bój Pol ski przez Niem cy,
wresz cie za rze ko me wy chwa la nie Adol fa Hi tle ra. Po nie waż funk cjo na riu sze SB KP MO
w Ty chach uzna li, że au tor jest wro go usto sun ko wa ny do pol skiej rze czy wi sto ści, a tym sa -
mym mo że się znaj do wać pod wpły wem ja kichś or ga ni za cji za chod nio nie miec kich, za ło żo -
no na nie go spra wę ope ra cyj nej ob ser wa cji o nu me rze re je stra cyj nym 10015 i po zy ska no taj -
ne go współ pra cow ni ka z krę gu je go zna jo mych. Jed no cze śnie pró bo wa no usta lić, dla cze go
oso ba roz pra co wy wa na znaj du je się wciąż na wol no ści. Osta tecz nie oka za ło się, że oskar żo -
ny od wo łał się od wy da ne go wy ro ku i po cząt ko wo uzy skał zła go dze nie kary (do ro ku wię -
zie nia), a w koń cu unie win nie nie (już przez Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach). Wy wiad śro -
do wi sko wy prze pro wa dzo ny w miej scu za miesz ka nia fi gu ran ta nie przy niósł in te re su ją cych
da nych – oka za ło się, że jest spo koj ny, za cho wu je się nie na gan nie i nie utrzy mu je żad nych
kon tak tów z są sia da mi. TW po zy ska ny do spra wy tak że nie ze brał żad nych cie ka wych in for -
ma cji. Fi gu rant po wie dział mu je dy nie, że ma w Niem czech ro dzi nę, ale nie wie, czy jej sy -
tu acja po zwa la na prze ka zy wa nie do Pol ski ja kiej kol wiek po mo cy ma te rial nej. Osta tecz -
nie 29 sierp nia 1966 r. pod ję to de cy zję o za mknię ciu spra wy, gdyż uzna no, że fi gu rant nie
kon ty nu ował wro giej dzia łal no ści11. W 1968 r. ze wzglę du na po dej mo wa ne sta ra nia o wy -
jazd do RFN zo stał on po now nie fi gu ran tem, tym ra zem kwe stio na riu sza ewi den cyj nego
o nu me rze re je stra cyj nym 14857. Po sze ściu la tach ob ser wa cji stwier dzo no, że nie prowa dzi

Aleksander Drozdowski 

52

Z
A
SÓ

B
 A
R
C
H
IW

A
LN

Y

10 AIPN Ka, 230/1085, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Pszczy nie z 1960 r. do ty czą -
ce roz pra co wa nia Pau li ny Paw las, k. 1–10; AIPN Ka, 230/1237, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB
KP MO w Pszczy nie z 1960 r. do ty czą ce roz pra co wa nia Ga brie li Kar deł ko, k. 1–7; AIPN Ka, 230/1250, No -
tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Pszczy nie z 1960 r. do ty czą ce roz pra co wa nia Fry de ry ka
Chri stia nu sa, k. 1–7; AIPN Ka, 230/1253, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Pszczy nie
z 1960 r. do ty czą ce roz pra co wa nia Ger tru dy Kloc, k. 1–6.

11 AIPN Ka, 230/1785, t. 1, Ak ta spra wy ope ra cyj nej ob ser wa cji do ty czą cej Wil hel ma Giem li ka (spra wa
nr Ka -10015), k. 1–27.



on dzia łal no ści an ty pań stwo wej, a w miej scu za miesz ka nia i pra cy za cho wu je się w spo sób
nie na gan ny. Wo bec po wyż sze go w 1974 r. spra wę za mknię to12.

Spra wa obiek to wa kryp to nim „Trut nie”

Na du żą ska lę dzia ła nia ope ra cyj ne pro wa dzo ne by ły przez Wy dział II SB KW MO
w Ka to wi cach w ra mach spra wy obiek to wej kryp to nim „Trut nie” (od 15 ma ja 1971 r.
do 17 sierp nia 1976 r.). W za in te re so wa niu bez pie ki wo je wódz twa ka to wic kie go przez ca -
ły ten okres zna la zło się aż kil ka dzie siąt ty się cy osób13. Spra wa do ty czy ła lu dzi, któ rzy
w la tach 1970–1976 ko re spon do wa li z NCK w kwe stii umoż li wie nia im emi gra cji do RFN.
Po cząw szy od li sto pa da 1970 r. no to wa no znacz ny wzrost licz by po dań miesz kań ców Gór -
ne go Ślą ska do NCK o za re je stro wa nie na emi gra cyj ny wy jazd do RFN (ko re spon den cyj -
nie bądź za po śred nic twem krew nych i zna jo mych, któ rym wrę cza no prze sył ki ad re so wa ne
na NCK). Mia ło to rzecz ja sna zwią zek z to czą cy mi się (za koń czo ny mi 7 grud nia 1970 r.)
roz mo wa mi pol sko -za chod nio nie miec ki mi do ty czą cy mi nor ma li za cji wza jem nych sto sun -
ków. Usta lo no, że do dnia 1 ma ja 1971 r. z proś bą o po moc w wy jeź dzie do NCK zwró ci ło
się co naj mniej 12 063 oso by (o ty lu wie dzia no) z te re nu wo je wódz twa ka to wic kie go (nie -
rzad ko w imie niu ca łych swo ich ro dzin), głów nie z By to mia, Gli wic i Za brza. Po nie waż
wśród nich po da nia o wy jazd na po byt sta ły do RFN zło ży ło już wów czas 30 proc. za in te -
re so wa nych (m.in. wie lu pra cow ni ków umy sło wych za rów no w prze my śle, jak i róż nych
in nych in sty tu cjach) stwier dzo no po trze bę prze pro wa dze nia „szcze gól nej kon tro li ope ra cyj -
nej” przez SB. Na le ży pod kre ślić, że na stą pi ło wów czas tak że zwięk sze nie czę sto tli wo ści
ko re spon den cji kie ro wa nej przez NCK do ad re sa tów w Pol sce (4974 prze chwy co ne prze -
sył ki do miesz kań ców wo je wództw ka to wic kie go i opol skie go mię dzy li sto pa dem 1970 r.
a mar cem 1971 r.). W tym cza sie wła dze PRL usi ło wa ły mak sy mal nie ogra ni czyć licz bę
osób wy jeż dża ją cych do Nie miec Za chod nich. W związ ku z po wsta łą sy tu acją 10 ma ja
1971 r. zło żo no wnio sek o za ło że nie spra wy „Trut nie”, a jej re ali za cję roz po czę to pięć dni
póź niej14. 

Dość szyb ko oka za ło się, że spra wa ta bę dzie mia ła nie zwy kle sze ro ki za sięg. Z in for -
ma cji uzy ska nych przez Wy dział III De par ta men tu II MSW wy ni ka ło, że w trak cie roz mów
pro wa dzo nych w tym cza sie mię dzy NCK i PCK (od by ły się one 28–29 kwiet nia 1971 r.
w War sza wie) w kar to te kach nie miec kich fi gu ro wa ło (na dzień 1 stycz nia 1971 r.) ok. 270
tys. oby wa te li PRL chęt nych do wy jaz du do RFN. Spo śród nich ok. 100 tys. osób speł nia ło
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12 Ibi�dem, t. 2, Kwe stio na riusz ewi den cyj ny do ty czą cy Wil hel ma Giem li ka (spra wa nr Ka -14857), k. 1–23.
13 AIPN Ka, 030/104, t. 1–11, Ak ta SO kryp to nim „Trut nie” (spra wa nr 20199).
14 Ibi�dem, t. 1, Wnio sek o wszczę cie SO kryp to nim „Trut nie”, 10 V 1971 r., k. 3; ibi�dem, t. 1, No tat ki służ -

bo we Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach do ty czą ce kon tro lo wa nia ko re spon den cji miesz kań ców wo je wódz -
twa ka to wic kie go z Nie miec kim Czer wo nym Krzy żem z 1971 r., k. 207–257. Po dob nie by ło tak że w in nych
wo je wódz twach za miesz ka łych przez lud ność au to chto nicz ną – do koń ca mar ca 1971 r. proś bę o umoż li wie -
nie wy jaz du na sta łe do RFN zło ży ło 12 886 miesz kań ców wo je wódz twa opol skie go i 1829 miesz kań ców wo -
je wódz twa olsz tyń skie go. Ibi�dem, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka
Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach, 9 IV 1971 r., k. 5–6. O szyb kim wzro ście licz by zgło szeń w NCK świad -
czy przy kład Gli wic – do koń ca 1970 r. ko re spon den cję z NCK na wią za ło 2161 osób, pół ro ku póź niej miej -
sco wa SB wie dzia ła już o 4166 ta kich przy pad kach. Ibi�dem, t. 4, Wy kaz osób re je stru ją cych się w Nie miec -
kim Czer wo nym Krzy żu od 12 XI 1970 r. do 30 VI 1971 r., k. 1; ibi�dem, t. 7, Wy ka zy osób sta ra ją cych się
o wy jazd do RFN z li sto pa da – grud nia 1970 r., k. 22–213. Na te mat ten den cji wy jaz do wych lud no ści au to -
chto nicz nej za miesz ku ją cej zie mie za chod nie i pół noc ne Pol ski w tym okre sie i re ak cji na to zja wi sko władz
PRL zob. m.in. S. Jan ko wiak, Wy�sie�dle�nie�i emi�gra�cja�lud�no�ści�nie�miec�kiej�w po�li�ty�ce�władz�pol�skich�w la�-
tach�1945–1970, War sza wa 2005, s. 476–481; H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, Mniej�szo�ści�na�ro�do�we�w Pol�sce
1918–1995, Lu blin 2000, s. 286–287.



kry te ria wy zna czo ne dla ak cji łą cze nia ro dzin, a 90 tys. by ło już „opra co wa nych pod wzglę -
dem for mal nym”, czy li zło ży li wnio ski o wy jazd do RFN i go to wi by li prak tycz nie w każ -
dej chwi li do opusz cze nia Pol ski15. 

Dla władz istot ny był rów nież fakt, że więk szość osób, któ ra już daw no roz po czę ła
korespon den cję z NCK, nie zło ży ła po da nia o zgo dę na emi gra cję. Uzna no, że część z nich
za pew ne ni gdy te go nie zro bi i mi mo utrzy my wa nia kon tak tów z NCK po zo sta nie w Pol sce.
Po dej rza ne dla SB na to miast by ło to, że nie chcą one „ujaw nić swo jej sym pa tii do NRF”
i chę ci emi gra cji. Ze wzglę du na pro nie miec kie po glą dy po li tycz ne bez pie ka uzna ła je
za „ewen tu al ną, po ten cjal ną ba zę pro za chod nio nie miec ką”. Stąd też po sta no wio no – oprócz
nad zo ru nad kon tak ta mi Po la ków z NCK16 – roz pra co wy wać wszyst kie oso by, o któ rych
wie dzia no, że za re je stro wa ły się w NCK, ale nie zło ży ły for mal nych wnio sków o wy jazd
do RFN. Ła two za uwa żyć, że we dług sta nu na po czą tek 1971 r. by ło to ok. 180 tys. osób
w ska li ca łe go kra ju. Na le ża ło przy tym zwra cać szcze gól ną uwa gę na po wo dy, dla któ rych
oso by te nie zło ży ły wspo mnia nych wnio sków (w tym ce lu z czę ścią tych osób funk cjo na -
riu sze SB prze pro wa dzi li roz mo wy). Ko niecz na by ła zwłasz cza kon tro la osób zaj mu ją cych
waż ne sta no wi ska w go spo dar ce i urzę dach, ma ją cych wyż sze wy kształ ce nie, a tak że uży -
wa ją cych pu blicz nie ję zy ka nie miec kie go. In for mo wa no oczy wi ście od po wied nie ko mór ki
or ga ni za cyj ne PZPR o jej człon kach ubie ga ją cych się o wy jazd do Nie miec. Waż nym ele -
men tem ca łej ak cji by ło prze pro wa dza nie re wi zji osób uda ją cych się do RFN w ce lu prze -
ję cia prze wo żo nej przez nie ko re spon den cji (w tym przy pad ku ko niecz na by ła współ pra ca
z Woj ska mi Ochro ny Po gra ni cza). Szcze gól ny na cisk po sta wio no jed nak na kon tro lę ko re -
spon den cji mię dzy oby wa te la mi Pol ski a nie miec ki mi or ga ni za cja mi. W ten spo sób prze -
chwy co no in struk cję NCK do ty czą cą za ła twia nia for mal no ści zwią za nych z emi gra cją
do Nie miec (znaj do wa ła się ona w li ście wy sła nym z ham bur skiej sie dzi by NCK do jed nej
z miesz ka nek By to mia) oraz wska zów ki co do try bu uzy ski wa nia za chod nio nie miec kich
zapo móg, któ rą wy słał miesz ka niec RFN do swo je go krew ne go z By to mia17.

Szcze gól ną za sa dę przy ję to dla prze sy łek, któ rych ad re sa ta mi by li oby wa te le pol scy
– na le ża ło je kon fi sko wać, chy ba że by ły to li sty po le co ne lub kie ro wa ne do osób sta rych,
in wa li dów itp. Nie by ły to bo wiem oso by po trzeb ne pol skiej go spo dar ce, na to miast sta no -
wi ły ob cią że nie dla bu dże tu pań stwa. Po zo sta li ad re sa ci mie li za tem nie być na wet in for -
mo wa ni, że otrzy ma li od po wiedź od NCK, co oczy wi ście mo gło wzbu dzać w nich wąt pli -
wo ści od no śnie do sen su pro wa dze nia tej że ko re spon den cji. Zdo by te przy tej oka zji przez
pion „W” da ne oso bo we tra fia ły do kar to tek bez pie ki, w któ rych sta ra no się re je stro wać
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15 AIPN Ka, 030/104, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka Wy dzia -
łu II KW MO w Ka to wi cach, 9 IV 1971 r., k. 6; S. Jan ko wiak, op.�cit., s. 478–479.

16 W ra mach spra wy spraw dza no tak że ko re spon den cję z or ga ni za cja mi uzna ny mi za ziom kow skie bądź
re wi zjo ni stycz ne, a na wet li sty pry wat ne.

17 AIPN Ka, 030/104, t. 1, Ko re spon den cja do ty czą ca re ali za cji SO kryp to nim „Trut nie” z 1971 r., k. 7–16;
ibi�dem, t. 1, Mel du nek spe cjal ny nr 45/73 na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach, 27 III 1973 r.,
k. 62–63; ibi�dem, t. 3, No tat ki służ bo we Re fe ra tu ds. SB KM MO w Ka to wi cach z lat 1971–1973 do ty czą ce
osób sta ra ją cych się o wy jazd do RFN, k. 170–186; ibi�dem, t. 5, Wy kaz osób utrzy mu ją cych kon takt ko re spon -
den cyj ny z or ga ni za cja mi ziom kow ski mi w RFN, 7 III 1975 r., k. 68–74 (np. 4 IV 1975 r. zre wi do wa no
na przej ściu gra nicz nym w Cha łup kach tro je oby wa te li nie miec kich wra ca ją cych z Gli wic, gdzie prze by wa li
u krew nych – w to reb ce jed nej z ko biet zna le zio no trzy li sty na pi sa ne przez miesz kań ców Gli wic, ad re so wa -
ne na NCK, w któ rych znaj do wa ły się bądź proś by o po moc ma te rial ną, bądź po dzię ko wa nia za po moc już
otrzy ma ną. Li sty te żoł nie rze WOP za re kwi ro wa li, po czym zo sta ły one prze sła ne do Wy dzia łu II KW MO
w Ka to wi cach. Ibi�dem, t. 10, Pi smo sze fa Wy dzia łu II Gór no ślą skiej Bry ga dy WOP do za stęp cy ko men dan ta
wo je wódz kie go ds. SB KW MO w Ka to wi cach, 11 IV 1975 r., k. 7).



wszyst kich utrzy mu ją cych kon tak ty z NCK. Po pew nym cza sie za czę to zresz tą kon fi sko -
wać rów nież li sty kie ro wa ne do Pol ski, je śli za wie ra ły in for ma cje szcze gól nie in te re su ją ce
SB18. 

W póź niej szym okre sie za kres dzia łań roz sze rzo no. Pi smem z 16 li sto pa da 1972 r. De -
par ta ment II MSW za wia da miał pod le głe mu jed nost ki te re no we, że w ce lu zdo by wa nia in -
for ma cji na te mat roz mów o cha rak te rze wy wia dow czym pro wa dzo nych przez przed sta wi -
cie li władz nie miec kich z emi gran ta mi z Pol ski w prze zna czo nych dla nich obo zach
przej ścio wych trze ba wy ko rzy stać agen tu rę SB dzia ła ją cą na te re nie Nie miec Za chod nich.
Na le ża ło tak że prze ka zy wać do De par ta men tu II wia do mo ści, któ re moż na by na stęp nie
wy ko rzy stać pro pa gan do wo do „roz ła do wy wa nia na stro jów wy jaz do wych” i kom pro mi to -
wa nia „dzia łal no ści re wi zjo ni stycz nej” w kra ju (przy po mo cy pra sy, ra dia i te le wi zji), a tak -
że w trak cie roz mów mię dzy PCK i NCK19. Z ko lei 11 stycz nia 1975 r. na czel nik Wy dzia -
łu III Biu ra „W” MSW prze słał na czel ni ko wi Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach
wy kaz 392 miesz kań ców wo je wódz twa ka to wic kie go, któ rzy „w ostat nim cza sie” otrzy ma li
pacz ki żyw no ścio we bądź prze ka zy pie nięż ne z NCK lub od osób pry wat nych, któ re uznano
za współ pra cow ni ków or ga ni za cji ziom kow skich. Na stęp nie in for ma cje te zo sta ły prze ka -
za ne od po wied nim jed nost kom te re no wym, sto sow nie do miejsc za miesz ka nia ad re sa tów.
Nie łą czy ło się to wpraw dzie bez po śred nio z pro ble mem emi gra cji, jed nak już w grud -
niu 1973 r. SB KW MO w Ka to wi cach uzna ła, że mię dzy ty mi zja wi ska mi mo że za cho dzić
zwią zek. Jak wi dać, stop nio wo za kres dzia łań pro wa dzo nych w ra mach SO kryp to nim
„Trut nie” był po sze rza ny20. 

Na le ży przy tym za uwa żyć, że ze wzglę du na ogrom prac zwią za nych z tą spra wą nie -
któ re jed nost ki sta ra ły się re ali zo wać za da nia zgod nie z pier wot ny mi za ło że nia mi, czy li roz -
pra co wy wa ły tyl ko oso by kon tak tu ją ce się z NCK, nie sta ra ją ce się przy tym o wy jazd
do RFN. Na przy kład SB KM MO w Gli wi cach w mel dun ku z 11 mar ca 1974 r. uzna ła, że
oso by, któ re ubie ga ją się o wy jazd (w da nym mo men cie by ło ich 925) „nie wy ma ga ją kon -
tro li ope ra cyj nej” (jed nak osób pod da nych ta kiej kon tro li by ło wów czas na te re nie Gli -
wic 2690, wśród nich 36 człon ków PZPR)21. W tym sa mym okre sie SB KP MO w By to miu
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18 Ibi�dem, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO
w Ka to wi cach, 9 IV 1971 r., k. 5–6. W przy pad ku prze chwy ce nia ta kiej ko re spon den cji przez Biu ro „W”
MSW wy ci na no po pro stu ad re sy nie do szłych od bior ców i wy sy ła no do od po wied nich jed no stek te re no wych
SB – w przy pad ku SO kryp to nim „Trut nie” był to oczy wi ście Wy dział II KW MO w Ka to wi cach (np. mię -
dzy 11 III a 19 IV 1971 r. otrzy mał on z War sza wy 4443 ta kie wy cin ki!), któ ry na stęp nie prze sy łał uzy ska ne
in for ma cje do ko mó rek te re no wych tzw. pio nu II w wo je wódz twie ka to wic kim. Ibi�dem, t. 1, Ko re spon den cja
do ty czą ca re ali za cji SO kryp to nim „Trut nie” z 1971 r., k. 7–11, 20–29; ibi�dem, t. 2, Ko re spon den cja do ty czą -
ca re ali za cji SO kryp to nim „Trut nie” z 1973 r., k. 300–321; ibi�dem, t. 3, Wy ka zy osób z 1971 r. sta ra ją cych
się o wy jazd do RFN, k. 34–48, 85–157, 190–195; ibi�dem, t. 5, Wy kaz osób utrzy mu ją cych kon takt ko re spon -
den cyj ny z or ga ni za cja mi ziom kow ski mi w RFN, 7 III 1975 r., k. 68–74; ibi�dem, t. 5, Wy kaz osób ob ję tych
ak cją po mo co wą przez Nie miec ki Czer wo ny Krzyż, 10 V 1974 r., k. 134–136.

19 Ibi�dem, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO
w Ka to wi cach, 16 XI 1972 r., k. 48–49. Na te mat wspo mnia nych roz mów mię dzy PCK i NCK zob. m.in.
S. Jan ko wiak, op.�cit., s. 482–488.

20 Ibi�dem, t. 5, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „W” MSW do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ka -
to wi cach, 11 I 1975 r., k. 90–98; ibi�dem, Ko re spon den cja na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach
z jed nost ka mi te re no wy mi SB wo je wódz twa ka to wic kie go, 12–13 XII 1973 r., k. 202–207.

21 Ibi�dem, t. 1, Pi smo za stęp cy ds. SB ko men dan ta miej skie go MO w Gli wi cach do na czel ni ka Wy dzia łu II
KW MO w Ka to wi cach, 11 III 1974 r., k. 74–75. Rów nież na czel nik Wy dzia łu Pasz por tów i Do wo dów Oso -
bi stych KW MO w Ka to wi cach prze ka zał pi smem z 21 V 1974 r. na czel ni ko wi miej sco we go Wy dzia łu II
wykaz tych osób, któ re zo sta ły za re je stro wa ne przez NCK, ale nie zło ży ły wnio sków o wy jazd sta ły. Ibi�dem,
t. 5, k. 1.



zgło si ła, że na 1777 osób za re je stro wa nych w NCK (o ty lu wie dzia no) aż 1713 zgło si ło chęć
wy jaz du (do roz pra co wa nia po zo sta ły za tem 64)22. Naj gor szą sy tu ację mia ła wów czas SB
z Za brza. We dług mel dun ku z 7 mar ca 1974 r. za re je stro wa no tam aż 9769 osób utrzy mu -
ją cych kon tak ty z NCK, z cze go 6704 nie ubie ga ło się o wy jazd z Pol ski23. Przy po mnieć
wy pa da, że część tych osób re je stro wa ła się w imie niu ca łych swo ich ro dzin.

War to zwró cić uwa gę, że SB sta ra ła się czę sto rze tel nie spraw dzać wia do mo ści za war te
w prze chwy co nej ko re spon den cji. Na przy kład zle ca no jed nost kom te re no wym prze pro wa -
dza nie wy wia dów śro do wi sko wych w ce lu usta le nia, czy praw dzi we są in for ma cje do ty czą -
ce złej sy tu acji ma te rial nej au to rów li stów, czy też cho dzi tu o for mę an ty ko mu ni stycz nej
(lub wręcz an ty pol skiej) pro pa gan dy. W wie lu przy pad kach in for ma cje o bie dzie au to rów
li stów by ły przez funk cjo na riu szy SB po twier dza ne. We ry fi ko wa no też od naj dy wa ne w li -
stach in for ma cje o zwal nia niu z pra cy bądź prze no sze niu na niż sze sta no wi ska osób, któ re
ujaw ni ły swo ją chęć wy jaz du do RFN (tak że i w tych sy tu acjach by ły one na ogół po twier -
dza ne)24.

Sze ro ko za kro jo ne dzia ła nia Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach wspie ra ne go przez jed -
nost ki pio nu „W” za koń czy ły się w 1976 r. Dzie wią te go paź dzier ni ka 1975 r. za war to bo -
wiem po ro zu mie nie pol sko -za chod nio nie miec kie do ty czą ce emi gra cji do RFN miesz kań -
ców PRL po czu wa ją cych się do na ro do wo ści nie miec kiej i kon ty nu acji tak zwa ne go
pro ce su łą cze nia ro dzin (za po cząt ko wa ne go jesz cze w la tach pięć dzie sią tych). Pod pi sa nie
umo wy spo wo do wa ło, że dal sze pro wa dze nie SO kryp to nim „Trut nie” sta ło się bez ce lo we,
co stwier dził we wnio sku o za koń cze nie spra wy z 17 sierp nia 1976 r. za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach mjr Zyg munt Po lczyk25.

Spra wa obiek to wa kryp to nim „Mo ty le” 

Kon tro la ko re spon den cji za gra nicz nej przez pion „W” by ła wy ko rzy sty wa na rów nież
do za kła da nia spraw o cha rak te rze kontr wy wia dow czym. Ta ki wła śnie cel mia ła dzia łal ność
pio nu „W” w ra mach re ali za cji SO kryp to nim „Mo ty le” (za bez pie cze nie obiek tów woj sko -
wych spe cjal ne go zna cze nia). Kon tro lo wa no wów czas do kład nie ko re spon den cję pro wa -
dzo ną przez oso by za miesz ku ją ce ob sza ry ob ję te nad zo rem w ra mach tej że spra wy. Szcze -
gól ną uwa gę zwra ca no na oso by, któ re w prze szło ści prze by wa ły za gra ni cą lub by ły
od wie dza ne przez oby wa te li kra jów za chod nich (prze waż nie krew nych z RFN). Na nie któ re
z nich za kła da no na wet osob ne spra wy ope ra cyj ne26. Na przy kład jed ne go z miesz kań ców
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Y 22 Ibi�dem, t. 1, Pi smo za stęp cy ds. SB ko men dan ta miej skie go MO w By to miu do na czel ni ka Wy dzia -
łu II KW MO w Ka to wi cach, 7 III 1974 r., k. 80–82.

23 Ibi�dem, Pi smo za stęp cy ds. SB ko men dan ta miej skie go MO w Za brzu do na czel ni ka Wy dzia łu II
KW MO w Ka to wi cach, 7 III 1974 r., k. 112–113.

24 Ibi�dem, t. 2, In for ma cje do ty czą ce osób sta ra ją cych się o wy jazd do Nie miec Za chod nich w 1973 r.,
k. 53–54, 191, 200–201, 250–252; ibi�dem, t. 9, In for ma cje o nadaw cach li stów kie ro wa nych do Nie miec kie go
Czer wo ne go Krzy ża w 1974 r., k. 1–118. Ja ko swe go ro dza ju cie ka wost kę moż na też przy to czyć list z 18 li sto -
pa da 1974 r. wy sła ny przez miesz kan kę By to mia do NCK (a prze chwy co ny i sko pio wa ny przez Biu ro „W”
MSW). Ko bie ta pro si ła o nie re ago wa nie na li sty jej zna jo me go pro szą ce go o po moc ma te rial ną – jej zda niem
po wo dzi ło mu się do brze, a co wię cej w ogó le nie był Niem cem. Jak wi dać za wiść wy stę po wa ła tak że w ta -
kich sy tu acjach. Ibi�dem, t. 11, List do pro bosz cza pa ra fii w Döring stadt (z proś bą o prze ka za nie Nie miec kie -
mu Czer wo ne mu Krzy żo wi), 18 XI 1974 r., k. 6–10.

25 Ibi�dem, t. 1, Wnio sek o za koń cze nie SO kryp to nim „Trut nie”, 17 VIII 1976 r., k. 4; S. Jan ko wiak, op.
cit., s. 488–489 (tam in for ma cje do ty czą ce licz by osób, któ re wy emi gro wa ły z Pol ski do Nie miec Za chod nich
w la tach 1970–1979); H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, op.�cit., s. 286–287.

26 AIPN Ka, 0125/15, t. 14, Ra por ty, mel dun ki i spra woz da nia z pra cy ope ra cyj nej re fe ra tów ds. SB KP
MO w Ryb ni ku i Ty chach z lat 1961–1968, k. 9, 15, 36–37, 58–59, 110, 127, 142–143. W ma ju 1964 r. 



Gie rał to wic po dej rze wa no o kon tak ty z wy wia dem za chod nio nie miec kim, gdyż w swo im li -
ście do zna jo me go z RFN na pi sał, że „mu si być ostroż ny, bo na je go ru chy patrzą”. Prze -
ciw nie mu świad czył tak że fakt dwu krot ne go po by tu w RFN. W ma te ria łach bra ku je jed nak
in for ma cji o spo so bie za koń cze nia spra wy27. W przy pad ku miesz kań ca wsi Dzi mierz za po -
dej rza ną uzna no je go ko re spon den cję z bra tem (za miesz ka łym w RFN) i oj cem (miesz kań -
cem Au strii), po czym w lu tym 1966 r. za ło żo no na nie go spra wę ope ra cyj ne go spraw dze -
nia kryp to nim „Ju nior” (nu mer re je stra cyj ny 11416), w ra mach któ rej kontro lo wa no
za rów no ko re spon den cję pro wa dzo ną przez nie go, jak i li sty po zo sta łych człon ków je go ro -
dzi ny. Osta tecz nie nie stwier dzo no, by pro wa dził wro gą dzia łal ność prze ciw ko PRL28.
Miesz kań co wi No wej Wsi utrzy mu ją ce mu kon tak ty z ro dzi ną prze by wa ją cą w RFN, a tym
sa mym po dej rze wa nemu o współ pra cę z za chod nio nie miec kim wy wia dem, spraw dza no nie
tyl ko li sty, lecz tak że pacz ki prze sy ła ne na je go ad res. Jed nak rów nież w tym przy pad ku po -
dej rzeń nie po twier dzo no29.

Z ko lei SB w Ty chach w la tach 1961–1962 i 1968–1975 roz pra co wy wa ła miesz kań ca
Bie ru nia No we go, któ ry mię dzy wrze śniem 1961 r. a lu tym 1962 r. informował Am ba sa dę
USA w War sza wie, że stoi na cze le kon spi ra cyj nej or ga ni za cji Si le sian klan dzia ła ją cej
na te re nie Gór ne go Ślą ska. Pro sił on o zor ga ni zo wa nie spo tka nia z pra cow ni kiem am ba sa -
dy w ce lu prze ka za nia mu taj nych in for ma cji. Po nie waż li sty te zo sta ły prze chwy co ne
przez Biu ro „W” MSW, Wy dział II KW MO w Ka to wi cach (Gru pa Ope ra cyj na „Ty chy”)
za ło żył na au to ra li stów spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Łącz nik”. Bez -
pie ka zor ga ni zo wa ła wie le spo tkań funk cjo na riu sza SB uda ją ce go wy słan ni ka am ba sa dy
ame ry kań skiej z fi gu ran tem spra wy. Twier dził on, że Si le sian klan dzia ła od kil ku na stu
mie się cy i sku pia Ślą za ków w wie ku do 60 lat, przy go to wu ją cych się do utworzenia
śląskich władz au to no micz nych. W związ ku z tym au tor li stów pro sił o zaaranżowanie
kon tak tów z wła dza mi RFN, któ re – je go zda niem – po win ny wes przeć or ga ni za cję pie -
niędz mi, bro nią i sprzę tem tech nicz nym (np. ra dio sta cja mi). Na wio snę 1962 r. mia ły się
roz po cząć sze ro ko za kro jo ne dzia ła nia pro pa gan do we na rzecz wal ki Gór no ślą za ków o au -
to no mię. Cho ciaż funk cjo na riusz SB wy ra ził ży cze nie spo tka nia się z in ny mi człon ka mi
or ga ni za cji, fi gu rant od mó wił, stwier dza jąc, że ukry wa ją się oni w po bli skim le sie. Gdy
po pew nym cza sie uda ło się na kło nić męż czy znę do wska za nia rzekomej kryjówki, bez -
pie ka ni ko go tam nie zna la zła. W tej sy tu acji pra cow nik SB za żą dał ja kich kol wiek do wo -
dów ist nie nia or ga ni za cji, np. li sty jej człon ków. Na ko lej nym spo tka niu fi gu rant wrę czył
szkic struk tu ry or ga ni za cji, jed nak bez żad nych na zwisk (jak stwier dził, je go prze ło że ni
nie wy ra zi li na to zgo dy). Po dał je dy nie, że Si le sian klan li czy oko ło pię ciu ty się cy lu dzi.
Funk cjo na riu sze SB za czę li po dej rze wać, że fi gu rant kon fa bu lu je, tym bar dziej że je go
wy po wie dzi oce nio no ja ko cha otycz ne. Wkrót ce męż czy zna sam za pro po no wał za wie -
szenie dal szych kon tak tów, w re zul ta cie cze go 27 lu te go 1962 r. zo stał on za trzy ma ny.
Następ ne go dnia prze pro wa dzo no w je go do mu re wi zję, któ rej efek tem by ło skon fi sko wa nie
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w związ ku z re ali za cją spra wy kryp to nim „Mo ty le” na te re nie po wia tu ryb nic kie go pod ob ser wa cją znaj do -
wa ło się 269 osób, któ re otrzy ma ły pacz ki z te re nu RFN, z cze go dwie pod da no in wi gi la cji. Ibi�dem, Mel du -
nek za stęp cy ds. SB ko men dan ta po wia to we go w Ryb ni ku skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II SB
KW MO w Ka to wi cach, 15 V 1964 r., k. 36–37.

27 Ibi�dem, Spra woz da nie Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ryb ni ku z re ali za cji spra wy kryp to nim „Mo ty le”,
19 I 1965 r., k. 44.

28 Ibi�dem, No tat ki służ bo we i pla ny przed się wzięć ope ra cyj nych do ty czą cych roz pra co wa nia Lu dwi ka
Pan ka z 1966 r., k. 63–65, 75–80.

29 Ibi�dem, No tat ki służ bo we i pla ny przed się wzięć ope ra cyj nych do ty czą cych roz pra co wa nia Al fon sa Koź -
li ka z lat 1966–1967, k. 65–74, 81.



licz nych no ta tek o tre ści „szka lu ją cej ustrój i wła dze PRL” przez uka zy wa nie złej sy tu acji
auto chto nicz nej lud no ści Gór ne go Ślą ska30.

W trak cie śledz twa oka za ło się, że żad ne go Si le sian kla nu nie ma i nie by ło. Fi gu rant
spra wy wy ja śnił, że od lat pięć dzie sią tych z nie po ko jem pa trzył na złe trak to wa nie rdzen -
nych Ślą za ków przez ko mu ni stycz ne wła dze, co skut ko wa ło an ty pol skim na sta wie niem tej
lud no ści i jej emi gra cją do Nie miec Za chod nich przy pierw szej nada rza ją cej się oka zji. Za -
mie rzał on prze słać Ra dzie Pań stwa me mo riał w tej spra wie, jed nak osta tecz nie z te go zre -
zy gno wał. Męż czy zna oba wiał się, że je go in ten cje zo sta ną źle zro zu mia ne, a on sam do zna
róż nych przy kro ści. W związ ku z tym na dal gro ma dził róż ne tek sty do ty czą ce in te re su ją ce -
go go pro ble mu i pla no wał wy ko rzy stać je w pra cy na uko wej. W tym też ce lu uznał za ko -
niecz ne zdo by cie ma te ria łów do ty czą cych sta no wi ska państw za chod nich (m.in. USA
i RFN) wo bec kwe stii gór no ślą skiej, a zwłasz cza moż li wo ści nada nia au to no mii Gór ne mu
Ślą sko wi. Do szedł przy tym do wnio sku, że re ali zo wa nie te go za da nia dro gą ofi cjal ną mo -
że nie przy nieść ocze ki wa nych re zul ta tów, więc po sta no wił wy my ślić taj ną or ga ni za cję, aby
„za jej po śred nic twem” na wią zać kon tak ty z pla ców ka mi dy plo ma tycz ny mi państw za chod -
nich i uzy skać od nich in te re su ją ce go in for ma cje. W trak cie spo tkań z oso bą rze ko mo re -
pre zen tu ją cą am ba sa dę ame ry kań ską fi gu rant do szedł do wnio sku, że dru ga stro na scep -
tycz nie przyj mu je je go wy ja śnie nia. Nie chciał się przy tym przy znać do wy my śle nia
or ga ni za cji, za tem za pro po no wał za wie sze nie kon tak tów na kil ka mie się cy. W tym mo men -
cie SB po sta no wi ła za koń czyć tę spra wę i za trzy mać po dej rza ne go. Osta tecz nie męż czy zna
22 czerw ca 1962 r. zo stał ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach na pięć lat wię zie -
nia, utra tę praw oby wa tel skich na pięć lat i dzie sięć ty się cy zło tych grzyw ny za pro wa dze -
nie dzia łal no ści na szko dę pań stwa pol skie go, gro ma dze nie w do mu ma te ria łów za wie ra ją -
cych „fał szy we in for ma cje” na te mat sto sun ków spo łecz nych na Gór nym Ślą sku
i do ma ga nie się od in sty tu cji za gra nicz nych po mo cy ma te rial nej. Istot nie, w trak cie roz mów
z „przed sta wi cie lem” am ba sa dy USA fi gu rant spra wy za żą dał pół mi lio na zło tych na kon -
ty nu ację dzia łal no ści kon spi ra cyj nej. Po spę dze niu czte rech lat w wię zie niu w Strzel cach
Opol skich 8 mar ca 1966 r. zo stał przed ter mi no wo zwol nio ny31.

Nie był to jed nak ko niec je go kło po tów ze Służ bą Bez pie czeń stwa. W 1968 r. zo stał bo -
wiem fi gu ran tem KE kryp to nim „Ma gi ster” (za re je stro wa ny 15 stycz nia 1968 r. pod nu me -
rem 14619). Dzia ła nia bez pie ki za po cząt ko wa ło prze chwy ce nie przez Biu ro „W” MSW
listu fi gu ran ta do Am ba sa dy Ja po nii w War sza wie, w któ rym za war to pro jekt utwo rze nia
orga ni za cji do spraw współ pra cy eko no micz no -han dlo wej kra jów ca łe go świa ta. Po dob ne
pi smo zo sta ło prze sła ne tak że Am ba sa dzie Szwaj carii w War sza wie. Z ko lei w lu tym 1970 r.
męż czy zna zwró cił się do Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych z proś bą o umoż li wie nie mu
le gal nych dzia łań na rzecz utwo rze nia wspo mnia nej ogól no świa to wej in sty tu cji. Wresz -
cie 28 kwiet nia 1971 r. prze chwy co no list fi gu ran ta do na czel ne go do wód cy Zjed no czo nych
Sił Zbroj nych Ukła du War szaw skie go w spra wie za bez pie cze nia żyw no ści dla lud no ści
cywil nej i woj ska na wy pa dek woj ny. SB w Ty chach – po po ro zu mie niu się z Wy dzia łem II
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30 AIPN Ka, 0162/262, Ana li za akt SOR kryp to nim „Łącz nik”, 4 IV 1962 r., k. 1–4; AIPN Ka, 063/165,
„In for ma cja do ty czą ca osób ska za nych przez są dy na te re nie Pol ski w la tach 1945–1975 za szpie go stwo, obec -
nie za miesz ka łych na te re nie wo je wódz twa ka to wic kie go”, opra co wa nie Wy dzia łu „C” KW MO w Ka to wi -
cach z 1980 r., k. 18; AIPN Ka, 0125/15, t. 14, Uzu peł nie nie cha rak te ry sty ki kontr wy wia dow czej zwią za nej
ze spra wą kryp to nim „Mo ty le” spo rzą dzo ne przez Re fe rat ds. SB KP MO w Ty chach, 28 I 1965 r., k. 137.

31 AIPN Ka, 0162/262, Ana li za akt SOR kryp to nim „Łącz nik”, 4 IV 1962 r., k. 5–10; AIPN Ka, 0125/15,
t. 14, Uzu peł nie nie cha rak te ry sty ki kontr wy wia dow czej zwią za nej ze spra wą kryp to nim „Mo ty le” spo rzą dzo -
ne przez Re fe rat ds. SB KP MO w Ty chach, 28 I 1965 r., k. 137.



KW MO w Ka to wi cach – 10 lip ca 1971 r. prze pro wa dzi ła z au to rem li stów roz mo wę ostrze -
gaw czą. W jej trak cie fi gu rant wy ja śnił, że przez swo je obec ne dzia ła nia pró bu je się zre ha -
bi li to wać za wcze śniej sze dzia ła nia uzna ne przez wła dze za szko dli we. Po uczo no go za tem,
że kon ty nu acja ta kiej ko re spon den cji mo że go na ra zić na kom pro mi ta cję w je go śro do wi -
sku i na ka za no jej za prze sta nie. Fi gu rant zgo dził się i obie cał w przy szło ści po dob nych
listów nie pi sać. Po nie waż po pra wie czte rech la tach ob ser wa cji istot nie nie stwier dzo no
kolej nych dzia łań, 12 kwiet nia 1975 r. spra wę za koń czo no32.

Spra wą o cha rak te rze kontr wy wia dow czym (kryp to nim „Al bion”, nu mer re je stra cyj -
ny 9980) od 1964 r. do 1966 r. tak że zaj mo wa ła się SB w By to miu. Za ini cjo wa ło ją prze -
chwy ce nie w li sto pa dzie 1964 r. li stu kie ro wa ne go do fi gu ran ta spra wy przez nie zi den ty fi -
ko wa ne go miesz kań ca Wysp Bry tyj skich. Za po wie dzia no w nim przy jazd do Pol ski by łe go
żoł nie rza Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, któ ry prze ka że fi gu ran to wi pacz kę z rze cza -
mi prze zna czo ny mi dla wspól nych zna jo mych. Na tych miast zło żo no za mó wie nie na kon -
tro lę ko re spon den cji fi gu ran ta (ogó łem w trak cie re ali za cji spra wy spraw dzo no 15 li stów)
i zor ga ni zo wa no in wi gi la cję je go oso by. Oka za ło się, że jest to przed wo jen ny ofi cer WP,
pod czas woj ny prze by wa ją cy w nie miec kich obo zach je niec kich, a na stęp nie przez krót ki
okres w Wiel kiej Bry ta nii. W 1947 r. po wró cił do Pol ski. Od te go ro ku był człon kiem PPR,
a na stęp nie PZPR, stąd też zgo dę na kon tro lę je go oso by mu sia no uzy skać w Ko mi te cie
Miej skim PZPR w By to miu. Z in for ma cji otrzy ma nej od jed ne go z wy ko rzy sty wa nych
w spra wie taj nych współ pra cow ni ków wy ni ka ło, że fi gu rant słu cha ra dia BBC i oskar ża
Zwią zek So wiec ki o zbrod nię ka tyń ską. In ny TW do wie dział się, że pod czas woj ny fi gu rant
przez kil ka mie się cy prze by wał w Ju go sła wii, o czym nie wspo mi nał w swo ich ży cio ry sach.
Usta lo no tak że, że je den z bli skich zna jo mych męż czy zny (ad wo kat z Lu bli na) sam jest fi -
gu ran tem spra wy pro wa dzo nej przez lu bel ską SB. W związ ku z po ja wia ją cy mi się wąt pli -
wo ścia mi od no śnie do oso by fi gu ran ta po sta no wio no m.in. nie wy ra zić zgo dy na do pusz -
cze nie go do in for ma cji nie jaw nych na te re nie je go za kła du pra cy (By tom skie Za kła dy
Prze my słu Te re no we go). Kon tro la pa czek przy sy ła nych na ad res męż czy zny mu sia ła jednak
roz cza ro wać funk cjo na riu szy bez pie ki. Znaj do wa ły się tam tyl ko ubra nia, le ki, a raz tak że
ma skot ka. Wresz cie 8 ma ja 1966 r. prze pro wa dzo no z fi gu ran tem roz mo wę. Oka za ło się, że
list, od któ re go roz po czę ła się spra wa, zo stał na pi sa ny przez oj ca wspo mnia ne go zna jo me go
z Lu bli na. Męż czyź ni zna li się ze służ by woj sko wej jesz cze sprzed wrze śnia 1939 r. Po woj -
nie po zo stał on w Wiel kiej Bry ta nii. W korespondencji in for mo wał on o pla no wa nym przy -
by ciu do Pol ski zna jo me go Bry tyj czy ka pol skie go po cho dze nia, któ ry miał przy wieźć ze
so bą pacz kę z ubra nia mi i le ka mi dla osób zna nych ad re sa to wi miesz ka ją cych w kra ju. Po -
nie waż nie stwier dzo no żad nych dzia łań an ty pań stwo wych ze stro ny fi gu ran ta, 24 sierp -
nia 1966 r. spra wę za koń czo no33.

War to tak że przy to czyć przy pa dek miesz kań ca Dą bro wy Gór ni czej, któ ry w kwiet -
niu 1966 r. wy słał dwa li sty na ad res skryt ki pocz to wej Ra dia Wol na Eu ro pa w Pa ry żu.
W ko re spon den cji nadaw ca nad mie niał o ist nie niu nie le gal nej or ga ni za cji ma ją cej na ce lu
wy zwo le nie Pol ski spod oku pa cji so wiec kiej, pro sił też o umoż li wie nie kon tak tu z uchodź -
ca mi ku bań ski mi. Do dat ko wo li sty za wie ra ły in for ma cje o bie dzie pa nu ją cej w kra ju (rzecz
ja sna uzna no to za roz po wszech nia nie fał szy wych in for ma cji szko dzą cych pań stwu pol skie -
mu). Po usta le niu nadaw cy po sta no wio no umieścić w je go miesz ka niu pod słuch. Osta tecz -
nie 12 paź dzier ni ka 1966 r. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Ka to wi cach roz po czę ła śledz two,
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33 AIPN Ka, 230/1754, Ak ta SOS kryp to nim „Al bion” (nr Ka -9980), k. 1–61.



po czym wy da ła po le ce nie za sto so wa nia aresz tu tym cza so we go wo bec au to ra li stów. Po sta -
wio no mu za rzut roz po wszech nia nia fał szy wych wia do mo ści o sy tu acji po li tycz nej w PRL.
Prze pro wa dzo no też re wi zję w miesz ka niu aresz to wa ne go, w trak cie któ rej za re kwi ro wa no
czte ry kart ki za wie ra ją ce ad re sy Am ba sa dy USA w War sza wie i Ra dia Wol na Eu ro pa.
Wpraw dzie 25 stycz nia 1967 r. pro ku ra tu ra umo rzy ła śledz two, ale za ra zem uzna ła, że au -
tor li stów jest schi zo fre ni kiem (stwier dzo no, że wcześ niej prze by wał na le cze niu psy chia -
trycz nym). W związ ku z tym pro ku ra tu ra wy stą pi ła do Są du Po wia to we go w Dą bro wie
Gór ni czej o umiesz cze nie go w za kła dzie dla psy chicz nie cho rych, gdyż – jak uznano
– „jego dal szy po byt na wol no ści gro zi nie bez pie czeń stwem po rząd ko wi praw ne mu”.
Wpraw dzie nie uda ło się usta lić, czy za miar ten zre ali zo wa no, ale ma my tu wy raź ny przy -
kład pró by umiesz cze nia oso by w za kła dzie psy chia trycz nym z przy czyn po li tycz nych34.

Pod su mo wa nie

Przed sta wio ne tu spra wy są oczy wi ście tyl ko wy bra ny mi przy kła da mi dzia łań po dej mo -
wa nych przez SB wo je wódz twa ka to wic kie go w efek cie per lu stra cji ko re spon den cji do ko -
ny wa nej przez pion „W”. W przy pad ku wo je wódz twa ka to wic kie go szcze gól nie du żą ro lę
od gry wa ła kon tro la ko re spon den cji na li nii miesz kań cy wo je wódz twa – NRF (póź niej
RFN). Cho dzi ło oczy wi ście za rów no o ko re spon den cję z oso ba mi pry wat ny mi miesz ka ją -
cy mi w Niem czech Za chod nich, jak i tam tej szy mi in sty tu cja mi. Du że zna cze nie przy wią zy -
wa no do roz po wszech nia nia w ten spo sób in for ma cji na te mat wa run ków ży cio wych w ów -
cze snej Pol sce oraz trak to wa nia Ślą za ków przez wła dze pań stwo we. Ujaw nia nie praw dy
o tych pro ble mach uwa ża no za nie bez piecz ne dla pro pa gan do we go wi ze run ku PRL. Stąd
ty le spraw do ty czą cych „li stów że bra czych” i wszel kich skarg na ów cze sną pol ską co dzien -
ność. Do dać na le ży, że w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych XX w. do szło do wy -
da rzeń, któ re mia ły istot ne zna cze nie dla roz wo ju sto sun ków pol sko -za chod nio nie miec kich
(orę dzie bi sku pów pol skich do bi sku pów nie miec kich z 1965 r. i je go re per ku sje, roz mo wy
na te mat nor ma li za cji wza jem nych sto sun ków i uzna nia przez RFN gra ni cy na Od rze i Ny -
sie Łu życ kiej za koń czo ne pod pi sa niem dwu stron ne go ukła du 7 grudnia 1970 r.). Wy da rze -
nia te spo wo do wa ły, że wła dze pol skie szcze gól nie oba wia ły się ne ga tyw nych skut ków uka -
zy wa nia się za gra ni cą in for ma cji nie ko rzyst nych dla Pol ski. Ogrom pra cy wy ko ny wa nej
przy tym naj le piej wi dać na przy kła dzie spra wy „Trut nie”, któ ra zresz tą – bio rąc pod uwa -
gę osią gnię te osta tecz nie po ro zu mie nie pol sko -za chod nio nie miec kie – oka za ła się po kil ku
la tach re ali za cji zu peł nie zbęd na.

34 AIPN Ka, 02/885, Ak ta SOR kryp to nim „Ano nim” (nr Ka -12681), k. 1–19.
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Pismo do Niemieckiego Czerwonego

Krzyża z prośbą o pomoc

w uzyskaniu zgody na emigrację

do Niemiec Zachodnich 

z 29 III 1975 r.

Aleksander Drozdowski 
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List dotyczący starań o uzyskanie zgody

na emigrację do Niemiec Zachodnich

z 15 X 1974 r. 

A
IP

N
 K

a

A
IP

N
 K

a




