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Pawe∏ Drzyma∏a

WÊród materia∏ów przej´tych przez Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pami´ci Narodowej w Poznaniu najwa˝niejszà cz´Êç
stanowià dokumenty wytworzone przez jednostki S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i Urz´du
Spraw Wewn´trznych2. Wskutek ogromu zniszczeƒ dokumentacji aktowej zasób ten
jest dalece niekompletny, nie mo˝e wi´c pokazaç, jak wielka liczba obywateli, a tak˝e jakie Êrodowiska pozostawa∏y w zainteresowaniu organów bezpieczeƒstwa. W tej
sytuacji wyjàtkowà pozycj´ zajmujà zbiory kartotek, które cz´sto sà jedynym czytelnym Êladem dzia∏aƒ operacyjnych. Sytuacja taka ma miejsce zw∏aszcza w tych przypadkach, kiedy karty odnoszà si´ do dokumentów ju˝ nieistniejàcych. Kartoteki majà du˝o wi´ksze znaczenie ni˝ zapisana na nich informacja. By∏y one przede
wszystkim narz´dziem pracy s∏u˝b bezpieczeƒstwa i w po∏àczeniu z zachowanymi instrukcjami i wytycznymi pozwalajà w du˝ym stopniu zrekonstruowaç sposób dzia∏ania tamtych s∏u˝b.
Ciekawym przyk∏adem takich mo˝liwoÊci wydaje si´ analiza zachowanej w zasobie OBUiAD w Poznaniu kartoteki zagadnieniowej (KZ) wed∏ug zabarwieƒ przest´pstw. Przez zabarwienie rozumieç nale˝y nie tylko charakter przest´pstwa, lecz
tak˝e obce pochodzenie spo∏eczne osób, które je pope∏ni∏y lub którym je przypisano, przynale˝noÊç do wrogich Êrodowisk, prowadzenie w przesz∏oÊci bàdê aktualnie
dzia∏alnoÊci przeciwko paƒstwu, kontakty z wrogimi elementami – czyli jakàkolwiek
postaw´ wrogà wobec komunistycznego re˝imu lub za takà uznawanà przez organa
bezpieczeƒstwa.

1

2

Artyku∏ jest uzupe∏nionym fragmentem pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem dr. Krzysztofa Syty
w Podyplomowym Studium Archiwistyki Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.
Wszystkie wykorzystane materia∏y archiwalne znajdujàce si´ w Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
Oddzia∏ w Poznaniu (dalej: AIPN Po), oznaczone klauzulami „poufne”, „tajne” i „ÊciÊle tajne”, zosta∏y odtajnione na podstawie art. 86 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU,
nr 11, poz. 93, z póên. zm.)
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Powstanie kartoteki zagadnieniowej i jej miejsce
w systemie ewidencji
G∏ównym narz´dziem, jakim operowa∏y s∏u˝by ewidencji operacyjnej, by∏ system
archiwów oraz kartotek stanowiàcych podstawowà pomoc ewidencyjnà umo˝liwiajàcà sprawne odnajdywanie w ca∏oÊci zasobu archiwalnego potrzebnych materia∏ów
i b´dàcych zarazem êród∏em bezpoÊredniej informacji o osobach pozostajàcych
w zainteresowaniu organów bezpieczeƒstwa3. Sporzàdzony wewnàtrz resortu konspekt definiowa∏ ten system jako: „ca∏okszta∏t materia∏ów operacyjnych dotyczàcych
osób, które sà obecnie lub by∏y w przesz∏oÊci przedmiotem zainteresowania jednostek operacyjnych s∏u˝by bezpieczeƒstwa.” I dalej: „Ewidencja operacyjna jest wi´c
zbiorem danych i materia∏ów operacyjnych powsta∏ych w wyniku i na skutek pracy
s∏u˝by bezpieczeƒstwa”4. Tak wykorzystane materia∏y mia∏y zapewniç realizacj´ najwa˝niejszych celów ewidencji operacyjnej: ochron´ agentury przed dekonspiracjà,
utajnienie faktu inwigilacji figuranta, koordynacj´ dzia∏aƒ poszczególnych jednostek wewnàtrz s∏u˝by bezpieczeƒstwa oraz wspó∏pracy z innymi s∏u˝bami. Oprócz
funkcji operacyjnych ewidencja mia∏a tak˝e zadania statystyczne: „sporzàdzanie dla
kierownictwa [...] zestawieƒ i analiz zbiorczych wyjaÊniajàcych skal´ i genez´ niektórych zjawisk, pozwalajàcych na ich prawid∏owà i bezstronnà ocen´”5.
Nic wi´c dziwnego, ˝e przy takiej rozpi´toÊci zadaƒ autor konspektu konkludowa∏ z dumà: „W Êwietle ewidencji i statystyki operacyjnej odbija si´ ca∏oÊç pracy
s∏u˝by bezpieczeƒstwa”6.
G∏ównà pozycj´ w systemie ewidencyjnym zajmowa∏a kartoteka ogólno-informacyjna vel ogólna (KOI)7, w której odnotowane by∏y wszystkie osoby, niezale˝nie
od charakteru zainteresowania jednostek operacyjnych s∏u˝by bezpieczeƒstwa.
Z racji swego imiennego charakteru, tj. u∏o˝enia w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk,
by∏a okreÊlana w starszych instrukcjach jako „alfabetyczna”. Pami´taç nale˝y, ˝e
stosowano fonetyczny uk∏ad nazwisk. Mia∏o to zapobiec powstawaniu b∏´dów przy
przekazywaniu danych drogà telefonicznà. Sposób taki stosowa∏o NKWD i wraz
z innymi doÊwiadczeniami zosta∏ przeszczepiony przez sowieckich doradców na polski grunt.

3

4

5
6
7

Karta nie musia∏a wskazywaç materia∏u archiwalnego posiadanego przez jednostk´. Mog∏a odnosiç si´
do zasobu innego archiwum (np. wydzia∏u „C” innej komendy wojewódzkiej MO) lub odnotowywaç rezultat kwerendy w kartotekach innych jednostek, np. w centralnych kartotekach w MSW (zob. tekst).
Oprócz funkcji informacyjnej, koordynacyjnej i analitycznej wymienia si´ te˝ funkcj´ zabezpieczajàcà, tj.
ochron´ informacji niejawnych (AIPN Po, 06/119, t. 18, Konspekt o ewidencji osób b´dàcych w czynnym
zainteresowaniu jednostek operacyjnych s∏u˝by bezpieczeƒstwa, BEO MSW, Warszawa 1 XII 1958, k. 1;
por. te˝: E. Zajàc, Akta operacyjne S∏u˝by Bezpieczeƒstwa – wybrane problemy warsztatowe w Êwietle przepisów i procedur obowiàzujàcych w pionie „C”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 349–353.
AIPN Po, 06/280, t. 3, Konspekt o ewidencji operacyjnej, Biuro „C” MSW, 1976, k. 2.
Ibidem, k. 3.
Pomini´to niemajàce znaczenia dla tematu pracy kartoteki tematyczne (alfabetyczna sieci czynnej; adresowa sieci, lokali kontaktowych i figurantów spraw operacyjnych; pseudonimowa sieci; wg miejsca pracy
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W centrali zasób informacji kartotek ogólnych uzupe∏nia∏y znajdujàce si´ w gestii Wydzia∏u VII Biura „C” alfabetyczne zbiory Centralnego Biura Adresowego
(CBA) i Centralnej Kartoteki Kryminalnej (CKK). Pierwszy zawiera∏ informacje
o wszystkich obywatelach, którzy posiadali dokument to˝samoÊci. Drugi stanowi∏o
zestawienie danych jednostek milicyjnych o wszystkich osobach podejrzanych,
w stosunku do których prowadzono rozpracowania lub inwigilacj´ szczególnà (dotyczy∏o to generalnie przest´pstw du˝ej wagi oraz recydywy), oraz s∏u˝b wi´ziennych
– o aresztowanych i skazanych8. Kartoteki CBA i CKK odgrywa∏y du˝à rol´, gdy˝
wi´kszoÊç zawartych tam informacji nie by∏a zebrana przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa,
ale przez inne struktury, co poszerza∏o mo˝liwoÊci uzyskania tzw. wyjÊcia operacyjnego. Dla tematyki niniejszej pracy istotniejsze jest, ˝e pozwalajàc na zdobycie, uzupe∏nienie lub weryfikacj´ podstawowych informacji o figurantach, spe∏nia∏y funkcj´
pomocniczà. Dotyczy to zw∏aszcza danych CBA.
Alfabetyczny uk∏ad kart wg danych personalnych osób zarejestrowanych mia∏
jednak istotnà wad´: ogranicza∏ mo˝liwoÊç udzielania informacji jedynie na imienne zapytania, uniemo˝liwia∏ natomiast wykonywanie przekrojowych analiz, badaƒ
statystycznych i tematycznych. Stworzenie Centralnej Kartoteki Zagadnieniowej
MSW oraz jej odpowiedników na szczeblu wojewódzkim mia∏o daç: „mo˝liwoÊç aktualnego i systematycznego informowania kompetentnych pionów operacyjnych
o ca∏okszta∏cie stanu ewidencji poszczególnych Êrodowisk i zabarwieƒ i o zachodzàcych zmianach”.
Pierwsza instrukcja organizacji kartotek zagadnieniowych precyzowa∏a charakter analiz (czyli tzw. charakterystyk), jakie na podstawie tych˝e kartotek wykonywano. Mia∏y one zawieraç informacje: ilu figurantów jest rejestrowanych w kartotece
wg poszczególnych kategorii zabarwieƒ; ilu spoÊród nich by∏o represjonowanych (po
odbyciu kary lub odbywajàcych kar´); ilu by∏o aktualnie rozpracowywanych oraz ilu
pozostawa∏o poza aktywnym zainteresowaniem, a materia∏y z∏o˝ono ju˝ w archiwum, wreszcie: jak przedstawia si´ ich rozmieszczenie wg miejsc zamieszkania9.
Analizy takie, tworzone okresowo i systematycznie aktualizowane, zazwyczaj w postaci wykazu personalnego bàdê statystycznego, precyzyjnie obrazowa∏y sytuacj´
wybranego Êrodowiska bàdê grupy osób z okreÊlonego terenu10.

8

9

10

sieci i figurantów spraw; czynnych tajnych wspó∏pracowników znajàcych obce j´zyki; zagadnieniowa wg
kierunku wykorzystania sieci czynnej; wg zawodów specjalistycznych sieci czynnej; wg narodowoÊci sieci
czynnej) potrzebne do koordynacji dzia∏aƒ i optymalnego wykorzystania posiadanej agentury. OkreÊlane
poczàtkowo jako zagadnieniowe (por.: Konspekt o ewidencji osób...), z czasem nazywane by∏y tematycznymi, niekiedy te˝ pomocniczymi.
S. Majewski, S. Mroczyƒska, Zakres informacji Centralnego Biura Adresowego i Centralnej Kartoteki Kryminalnej Biura „C” MSW, Warszawa 1972, s. 3–17.
AIPN Po, 06/303, t. 213, Zasady organizowania i korzystania ze skorowidzów zagadnieniowych sporzàdzonych na podstawie danych kartotek ogólno-informacyjnych S∏u˝by Bezpieczeƒstwa (pismo nr OMB-671/58
z dnia 27 I 1958 r.); ibidem, 06/303, t. 166, Omówienie zasad organizowania kartoteki zagadnieniowej
(pismo nr OMB-7178/58 z dnia 30 VIII 1958 r.), k. 16–29. Dokumenty te sà podstawà do przedstawienia
organizacji KZ.
AIPN Po, 06/280, t. 1, z. 3, Wytyczne dyrektora Biura „C” z dnia 18 listopada 1972 r., k. 41–42; ibidem,
Konspekt o ewidencji operacyjnej..., k. 7–8.
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Dodaç jeszcze nale˝y kwesti´ odnotowania osób w kilku dzia∏ach jednoczeÊnie.
Przewidujàc, ˝e liczba takich osób mo˝e byç znaczna, ju˝ w instrukcji dopuszczono
mo˝liwoÊç stworzenia dodatkowego dzia∏u, ujmujàcego tylko takie osoby w uk∏adzie
alfabetycznym. W materia∏ach poznaƒskiego pionu „C” nie odnaleziono ˝adnej informacji o jego istnieniu. Byç mo˝e do powstania po prostu nie dosz∏o, gdy˝ przepis, by wypisywaç kart´ na ka˝dy rodzaj zabarwienia, najwyraêniej uleg∏ modyfikacji,
i ograniczono go tylko do zabarwieƒ odr´bnych. Na przyk∏ad: o ile Zasady organizowania i korzystania ze skorowidzów zagadnieniowych... jako rozwiàzanie modelowe
podawa∏y sytuacj´: oficer „Dwójki”, potem Armii Krajowej, skazany za szpiegostwo
– dzia∏y I, XVIII, XXIII, to kolejne instrukcje oraz praktyka pokazujà, ˝e zrezygnowano z umieszczania oficerów polskiego wywiadu w dziale „Szpiegostwo”. W przypadku Êwiadków Jehowy oraz posiadania broni (poza osobami wliczonymi do dzia∏u IX) w ogóle zrezygnowano z wypisywania kart na inne zabarwienia.
Jak si´ wydaje, istnia∏a te˝ mo˝liwoÊç wykonania w kartotekach zagadnieniowych kwerendy na podstawie niepe∏nych danych personalnych figuranta, o ile dodatkowe informacje zaw´˝a∏y kràg poszukiwaƒ. Wskazanie zabarwienia, w którym
figurant powinien byç odnotowany, pozwala∏o ograniczyç zakres przeglàdanych kart
oraz iloÊç odpowiadajàcych zapytaniu trafieƒ, które mo˝na by∏o dalej weryfikowaç
w kartotekach o uk∏adzie alfabetycznym i w materia∏ach archiwalnych. Przeprowadzenie takiej kwerendy wy∏àcznie w KOI by∏o w praktyce niemo˝liwe11.
Odpowiednie u∏o˝enie kart pozwala∏o zaw´ziç poszukiwania jeszcze bardziej ni˝
w ramach zabarwieƒ. Informacja okreÊlana na kartach jako „Bli˝sze okreÊlenie zabarwienia” (np. nazwa organizacji, do jakiej figurant nale˝a∏, charakter propagandy
itp.) stanowi∏a kryterium podzia∏u wewnàtrz zagadnienia. Dopuszczano tak˝e podzia∏ geograficzny – na powiaty. Obydwa sposoby dzieli∏y dzia∏ na mniejsze grupy,
dopiero wówczas pojawia∏ si´ uk∏ad alfabetyczny wg nazwisk figurantów.
Innym u∏atwieniem by∏o wyodr´bnienie danych dotyczàcych osób w ró˝nym stadium prowadzenia spraw. Uzyskano to przez stosowanie kart w ró˝nych kolorach.
Pierwsze dwie wersje mia∏y charakter ostateczny i oznacza∏y:
• bia∏a – osoby, w stosunku do których zakoƒczono dzia∏ania operacyjne, a materia∏y z∏o˝ono w archiwum,
• zielona – osoby, w stosunku do których zakoƒczono dzia∏ania operacyjne, a po
zwolnieniu ich z wi´zieƒ materia∏y z∏o˝ono w archiwum (wliczajàc w to osoby przetrzymywane bez wyroku skazujàcego, obj´te amnestià, internowane w latach
1944–1945 w ZSRR, osadzone w obozach przesiedleƒczych w trakcie akcji „Wis∏a”).
Karta niebieska wskazywa∏a natomiast na osoby odbywajàce wyrok, po zakoƒczeniu kary nale˝a∏o jà zastàpiç kartà zielonà. Drugà kategorià osób oznaczanych
kolorem niebieskim byli skazani na kar´ Êmierci, jeÊli brakowa∏o informacji o wykonaniu wyroku, i to w∏aÊnie tego typu karty znajdujà si´ w KZ. Najwyraêniej nie dope∏niono wielokrotnie podkreÊlanego obowiàzku uzupe∏nienia informacji w odpowiednich instytucjach. Czwarty kolor stosowany w KZ: czerwony „ostrzega∏”, ˝e
11

Hipoteza autora na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ z pracy ewidencyjnej. W dost´pnych instrukcjach
i opracowaniach resortowych nie wspomina si´ o takiej mo˝liwoÊci.
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trwa aktualnie rozpracowywanie figuranta. Po zakoƒczeniu sprawy kart´ wycofywano i zast´powano innà, odpowiedniego koloru, dlatego te˝ takich kart nie odnaleziono.
Podzia∏ na kolory by∏ istotny zw∏aszcza w odniesieniu do figurantów wyst´pujàcych wielokrotnie w KZ, pomaga∏ bowiem odró˝niç, za jakie zabarwienie figurant
by∏ rozpracowany w przesz∏oÊci, a za jakie aktualnie. Podobny cel mia∏o i ostatnie
u∏atwienie kolorystyczne: przekreÊlenie z góry na dó∏ po przekàtnej kolorowà (czerwonà) kredkà kart dotyczàcych tej samej osoby12. U∏atwia∏o to i przyspiesza∏o prac´, nie stanowi∏o przecie˝ jedynej informacji o kartach w innych dzia∏ach; takie adnotacje zamieszczano w rubryce nr 8, na samym dole karty.
Zwróciç nale˝y uwag´, ˝e specyfika danych wyodr´bnionych w postaci kartotek
zagadnieniowych bra∏a si´ nie tylko z faktu powielenia danych z KOI i u∏o˝enia ich
wedle stosownych kryteriów. Przede wszystkim zagadnienia nie odzwierciedla∏y mechanicznie zakresu danych z KOI. Pomini´to wi´c osoby rozpracowywane w ramach
spraw agenturalnego sprawdzenia, w których przest´pstwa nie potwierdzono. Podobnie potraktowano osoby przechodzàce w sprawach operacyjnych jako kontakty
figurantów. Przyj´to zasad´, ˝e karty na osoby poszukiwane w ca∏ym kraju na podstawie Poufnego Przeglàdu Inwigilacyjnego wypisujà tylko te jednostki, które posiadajà materia∏y opisujàce czyn przest´pczy, nie zaÊ akcj´ poszukiwawczà. Osobnà
kwestià by∏o nieuwzgl´dnienie osób zmar∏ych, których kart od 1960 r. nie wycofywano z KOI automatycznie po uzyskaniu informacji o zgonie figuranta, lecz – w odniesieniu do cz´Êci kategorii dotyczàcych przest´pstw o charakterze politycznym – pozostawiano w kartotece. Mia∏o to u∏atwiç odnajdywanie informacji na temat
cz∏onków ich rodzin. Ta regulacja nie odnosi∏a si´ do kartotek zagadnieniowych –
karty na osoby zmar∏e wycofywano w komplecie13.
Przede wszystkim, zgodnie z opinià p∏k. Jana Zabawskiego14, szefa pionu ewidencyjnego w resorcie, pomini´to niektóre kategorie zagadnieƒ, które podlega∏y rejestracji. W drugiej po∏owie lat pi´çdziesiàtych zakres zainteresowaƒ organów bez12

13
14

Zasady organizowania i korzystania ze skorowidzów zagadnieniowych... mówià o przekreÊleniu na ukos, zaÊ
Omówienie zasad organizowania kartoteki zagadnieniowej... – o linii wzd∏u˝ karty. Tak˝e nie zawsze jest mowa o czerwonym kolorze. Pe∏nà informacj´ podaje natomiast Notatka s∏u˝bowa dotyczàca organizowania
kartoteki zagadnieniowej w WEO KW MO w Poznaniu z 12 VII 1958 r. (AIPN Po, 06/303, t. 129, Zarzàdzenia Biura „C” po linii Sekcji II, 1955–1966, b.p.).
AIPN Po, 06/303, t. 166, Pismo OMB-827/60 z dnia 14 III 1960 r., k. 126–128.
Jan Zabawski, w MBP od 1 VI 1946 r., najpierw jako zast´pca naczelnika Samodzielnego Wydzia∏u
ds. Funkcjonariuszy, potem zast´pca i szef WUBP we Wroc∏awiu (1 II 1948 – 15 III 1951 r.). Ponownie
w MBP jako starszy inspektor w Inspektoracie Ministra BP (od 1 IX 1951 r.) oraz dyrektor departamentów odpowiedzialnych za zabezpieczenie przedsi´biorstw komunikacyjnych: Dep. VIII MBP (od 1 XI
1951 r.) oraz Dep. V Komitetu ds. BP (od 1 I 1955 r.). Nast´pnie nieprzerwanie kierowa∏ pionem ewidencyjnym jako dyrektor Dep. X Komitetu ds. BP (od 1 VI 1955 r.), Biura Ewidencji Operacyjnej MSW (od
28 XI 1956 r.) oraz (od 2 I 1960 r.) Biura „C” MSW (S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w PRL w latach 1944–1978.
Centrala, Warszawa 1978, t. 2, s. 220; o pochodzeniu Zabawskiego szerzej: K. Szwagrzyk, Kwestia przynale˝noÊci narodowoÊciowej i s∏u˝bowej kierownictwa MBP i wroc∏awskiego WUBP w latach 1945–1954, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2000, nr 14, s. 286–287 i 291 (biogram); por. te˝ charakterystyk´ autorstwa
Józefa Âwiat∏y: [Z. B∏a˝yƒski], Mówi Józef Âwiat∏o. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, Kraków 1990,
s. 65).
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pieczeƒstwa wyznacza∏o Zarzàdzenie nr 051/55 przewodniczàcego Komitetu ds.
Bezpieczeƒstwa Publicznego z 25 maja 1955 r.15, które m.in.: okreÊla∏o kategorie,
z jakich po utworzeniu Komitetu rezygnowano. WÊród wielu grup wymieniç nale˝y
m.in.: szeregowych cz∏onków przedwojennych organizacji (m.in. „Strzelec”, „Sokó∏”, Bezpartyjny Blok Wspó∏pracy z Rzàdem, Obóz Zjednoczenia Narodowego,
Obóz Narodowo-Radykalny i inne) oraz ich aktyw do szczebla powiatu w∏àcznie,
pracowników wi´ziennictwa do 1939 r. do stopnia przodownika w∏àcznie; fizycznych
pracowników Organizacji Todta, volksdeutschy i tzw. Leistung Pole (z wyjàtkiem
skazanych za odst´pstwo od narodowoÊci polskiej); wysiedleƒców i najbli˝szà rodzin´ obszarników, rolników niewywiàzujàcych si´ z obowiàzkowych dostaw. Zrezygnowano z dalszego rozpracowania z powodu wrogiego stosunku do ustroju osób,
które np.: nie subskrybowa∏y Po˝yczki Narodowej, nie podpisywa∏y apelu sztokholmskiego lub podpisa∏y opcj´ na rzecz Izraela w 1949 r.; demonstrowa∏y niezadowolenie podczas referendum z 1946 r., wyborów z 1947 i 1952 r. oraz w zwiàzku
z uchwaleniem konstytucji z 22 lipca 1952 r. Podobnie rzecz mia∏a si´ z duchownymi zarejestrowanymi tylko z racji pe∏nionej funkcji; szeregowymi cz∏onkami organizacji koÊcielnych i ruchu Êwiadków Jehowy.
Cz´Êç kategorii by∏a jednak na tyle istotna, ˝e wycofane z KOI karty wykorzystano do stworzenia skorowidzów archiwalnych. Ta decyzja dotyczy∏a g∏ównie szeregowych cz∏onków oraz aktywu ni˝szego szczebla (powiatu) organizacji przedwojennych (BBWR, Stronnictwo Narodowe16) oraz z okresu okupacji (AK, Zwiàzek
Walki Zbrojnej, Narodowe Si∏y Zbrojne i inne), a tak˝e cz∏onków Polskiego Stronnictwa Ludowego zamieszka∏ych na wsi – w ich przypadku za aktyw ni˝szego szczebla uwa˝ano dzia∏aczy gminnych. Inne skorowidze obj´∏y szeregowych i podoficerów wojsk polskich na Zachodzie oraz repatriantów.
Dope∏nieniem powy˝szych decyzji by∏a jeszcze jedna weryfikacja, tym razem
zmieniajàca zasady kwalifikowania faktów i zdarzeƒ jako polityczne bàdê kryminalne, czyli pozostajàce w zainteresowaniu s∏u˝b bezpieczeƒstwa lub milicji. Polityczny
charakter straci∏y wi´c przest´pstwa pospolite (np. zabójstwa, rozboje, kradzie˝e,
nadu˝ycia urz´dnicze), tak˝e te, za które sankcj´ okreÊla∏ kodeks karny Wojska Pol-

15

16

AIPN Po, 06/303, t. 169, Zarzàdzenie nr 051/55 Komitetu ds. BP z dnia z 25 maja 1955 r., k. 49–52. WczeÊniej w zwiàzku umieszczeniem jednostek bezpieczeƒstwa i milicji w odr´bnych organach (UBP w Komitecie ds. BP, a MO w MSW) rozpocz´to wydzielanie z KOI kart na figurantów spraw prowadzonych przez
MO, zarejestrowanych przez przedwojennà Policj´ Paƒstwowà i policj´ niemieckà w czasie okupacji.
W KOI mia∏y pozostaç sprawy prowadzone przez UBP, Informacj´ Wojskowà oraz Prokuratur´ WP
(AIPN Po, 06/303, t. 102, Zarzàdzenia Wydz. X Komitetu ds. BP, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca wydzielenia
kartotek dla MO z 18 I 1955 r., b.p.). Ogólnie o weryfikacji zob.: H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa
PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 50, 116. Por. te˝ ze zupe∏nie innej perspektywy: T. Walichnowski, Ochrona bezpieczeƒstwa paƒstwa i porzàdku publicznego w Polsce 1944–1988, Warszawa 1989.
Zachodzi sprzecznoÊç mi´dzy tà informacjà a poprzednià, mówiàcà o eliminacji tych kategorii osób. Z kolei Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç..., s. 116, sàdzi, ˝e wycofanie
z ewidencji przy zachowaniu materia∏ów dotyczy∏o przedwojennych organizacji z wyjàtkiem BBWR i SN.
Jednak wykaz kategorii z 1961 r. nadal uwzgl´dnia∏ rejestrowanie w KOI aktywu tych organizacji od szczebla powiatu w gór´.
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skiego, gospodarcze i dewizowe. Ponadto wymieniono wówczas tak˝e posiadanie
broni oraz pomoc bandom (tzw. meliniarstwo), o ile nie mia∏o to t∏a politycznego.
To ostatnie by∏o kwestià niezwykle delikatnà: z obawy przed usuwaniem z ewidencji
cz∏onków band o charakterze politycznym, wycofywano tylko karty osób, odnoÊnie
do których by∏a pewnoÊç, ˝e nale˝a∏y do band rabunkowych, a wszystkie, w przypadku których brak∏o dowodów – pozostawiano. Wycofane karty przekazano Archiwum Komendy G∏ównej MO17.
Wspomniane regulacje by∏y cz´Êcià przygotowaƒ do stworzenia nowego zakresu
inwigilacji, które nadzorujàcy prace pionu ewidencji operacyjnej p∏k Antoni Alster18
w ostatecznej formie zatwierdzi∏ w grudniu 1961 r. jako Wykaz kategorii osób podlegajàcych rejestracji w kartotece ogólno-informacyjnej Biura „C” MSW i Wydzia∏ów „C” KW MO19. Jest to o tyle istotne, ˝e opracowanie wytycznych i instrukcji
oraz faktyczne sporzàdzenie kartotek zagadnieniowych mia∏y miejsce wczeÊniej.
Kierowano si´ zapewne za∏o˝eniami Projektu kategorii osób podlegajàcych rejestracji w kartotece ogólno-informacyjnej20 autorstwa p∏k. Zabawskiego. Sytuacja ta
nie zmieni∏a si´ nawet wtedy, gdy niektóre jego propozycje nie zosta∏y uwzgl´dnione. W ten sposób pomini´to, pozostawionà w zatwierdzonym wykazie, kategori´
osób notowanych tylko za odst´pstwo od narodowoÊci polskiej. UÊciÊlenie mia∏o
miejsce w dzia∏ach IV i V (dywersja, sabota˝ i szkodnictwo), które dotyczyç mia∏y
tylko wa˝nych odcinków gospodarki narodowej. Jak nale˝a∏o to rozumieç w praktyce, wyjaÊnia∏ dopisek, notabene wielce pouczajàcy: „nie nale˝y wypisywaç kart
do-tyczàcych drobnych awarii wynikajàcych z przyczyn technicznych lub niedopatrzenia, nadu˝ycia, uszkodzenia np. traktora, m∏ocarki itp.” Zgodnie z Projektem
kategorii... spoÊród Êwiadków Jehowy w kartotece zagadnieniowej nie rejestrowano
szeregowych cz∏onków, lecz jedynie aktyw, mimo ˝e przyj´ty w 1961 r. wykaz podzia∏
taki pomija∏. Zaniechano stosowania kategorii „ku∏actwo” jako nieprecyzyjnej; zalecono bardziej szczegó∏owe okreÊlenie zabarwienia (np. wroga propaganda, szkodnictwo, prawica w ruchu ludowym) bàdê – w razie braku przejawów wrogich wystàpieƒ – eliminacj´ figuranta21. Wiàza∏o si´ to zapewne z odejÊciem od kolektywizacji.
W ten sposób przygotowanie KZ sta∏o si´ okazjà do kolejnej, o charakterze jedynie
wewn´trznym, quasi-weryfikacji: wydzielenia spoÊród wszystkich rejestrowanych kategorii tych, które posiada∏y istotne znaczenie.
Przy tej okazji nale˝y podkreÊliç jeszcze jednà, wcale nie najmniej wa˝nà rol´
kartoteki zagadnieniowej. Jej powstanie sta∏o si´ nie tylko impulsem do porzàdko-

17
18

19

20
21

AIPN Po, 06/303, t. 169, Pismo p∏k. Zabawskiego nr OMB-0151/61 z dnia 17 I 1961 r., k. 107.
Antoni Alster, od 10 XII 1954 r. w Komitecie ds. BP jako pierwszy zast´pca przewodniczàcego, po utworzeniu MSW podsekretarz stanu (od 11 XII 1956 r.), odwo∏any 4 V 1962 r. (S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa..., t. 2,
s. 27.
AIPN Po, 06/280, t. 1, Zarzàdzenie nr 0206/61 MSW z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie kategorii osób
podlegajàcych rejestracji w kartotece ogólno-informacyjnej Biura „C” MSW i Wydzia∏ów „C” KW MO
(wraz z wykazem), b.p.
AIPN Po, 06/303, t. 169, Projekt kategorii..., k. 94.
AIPN Po, 06/303, t. 169, k. 42. O ku∏akach szerzej ibidem, Projekt kategorii..., k. 92.

15

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:15

Page 16

Metodologia
wania i uzupe∏niania KOI22, lecz tak˝e pozwoli∏o zewidencjonowaç istotne informacje, które w KOI nie mia∏y odzwierciedlenia. Taka sytuacja mia∏a miejsce, gdy
w trakcie weryfikacji materia∏ów archiwalnych okazywa∏o si´, ˝e wyst´pujàcy w nich
figurant po wejÊciu w ˝ycie Zarzàdzenia 051/55 nie podlega∏ rejestracji w KOI lub
wy∏àczono jego kart´ do wspomnianych wy˝ej skorowidzów archiwalnych. W takich
przypadkach wypisywano, b´dàcà odpowiednikiem karty zagadnieniowej, kart´ tematycznà.
Podobnie post´powano, jeÊli – w ocenie pracownika ewidencji – w materiale archiwalnym znajdowa∏y si´ „ciekawe dokumenty posiadajàce wartoÊç operacyjnà, historycznà lub szkoleniowà”23. Zarówno karty tematyczne, jak i zagadnieniowe, mimo nieco odmiennego zastosowania (zagadnieniowe wype∏niano na podstawie KOI,
tematyczne dotyczy∏y figurantów niewyst´pujàcych w KOI, tote˝ duplikaty pierwszych przesy∏ano do jednostek ewidencji operacyjnej w MSW i w innych komendach
wojewódzkich, a drugich – nie), sta∏y si´ podstawowymi typami kart u˝ywanymi
w KZ. Podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy nimi pokazuje poni˝szy rysunek24.
Karta zagadnieniowa

22

23

24

Karta tematyczna

AIPN Po, 06/303, t. 166, Omówienie zasad organizowania kartoteki zagadnieniowej..., k. 17; ibidem, Korespondencja Biura „C” z Wydzia∏em „C” SB KW MO w Poznaniu, passim. Podobnie podczas tworzenia
tzw. faktologii w KW MO w Zielonej Górze nakazywano, by opieraç si´ nie na istniejàcych opracowaniach
i analizach, ale na materiale archiwalnym: „Wskazane jest przeglàdanie [...] sprawozdaƒ [...], z których powinno si´ uzyskaç wyjÊcie na inne materia∏y przy pomocy kartotek” (AIPN Po, 060/119, t. 123, Wytyczne
Biura „C” dotyczàce tworzenia faktologii..., k. 16–17).
AIPN Po, 06/303, t. 129, Notatka s∏u˝bowa bez daty i tytu∏u, przygotowana w WEO KW MO w Poznaniu
po 30 VIII 1958 r. (powo∏uje si´ na Omówienie zasad organizowania kartoteki zagadnieniowej... z tego
dnia), b.p.
Rysunki opracowane na podstawie: AIPN Po, 078/17, Wzory druków KW MO Poznaƒ Wydz. „C”, b.p.,
oraz kart znajdujàcych si´ w KZ.
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Pami´taç nale˝y, ˝e informacje systematyzowano wed∏ug kryteriów aktualnych
w danym momencie, a nie tych obowiàzujàcych w chwili prowadzenia spraw. Z tego
powodu archiwiÊci cz´sto napotykali trudnoÊci przy ocenie materia∏ów. W tym kontekÊcie warto zacytowaç Zarzàdzenie nr 051/55, które po wymienieniu poszczególnych kategorii podlegajàcych bàdê nie rejestracji stwierdza∏o: „JeÊli w stosunku
do jednej osoby koncentruje si´ szereg drobnych zastrze˝eƒ, z których ka˝de pojedyncze nie mo˝e s∏u˝yç za podstaw´ do rejestracji, lecz w sumie Êwiadczà o negatywnej postawie politycznej danej osoby – mogà one jako ca∏oÊç wzi´te, s∏u˝yç za podstaw´ do rejestracji”25. O ile uwzgl´dnienie takiej osoby w ewidencji alfabetycznej
nie stanowi∏o problemu, to zakwalifikowanie jej do konkretnego dzia∏u nastr´cza∏o
ogromne trudnoÊci.
Kartoteki zagadnieniowe by∏y dope∏nieniem i uzupe∏nieniem KOI; ich wzajemne relacje pokazujà dok∏adnie zarzàdzenia w sprawie post´powania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewn´trznych z lat 1968 i 1974. Zarzàdzenie nr 034/74
MSW z dnia 10 maja 197426 w § 34 poÊwi´conym organizacji kartotek stwierdza
w punkcie 3.: „Wszystkie osoby b´dàce w zainteresowaniu resortu – nale˝y rejestrowaç w kartotekach – ogólno–informacyjnej bàdê kryminalnej”. Punkt 1. tego paragrafu odnosi si´ do kartotek tematycznych, które definiuje nast´pujàco: „Na podstawie teczek personalnych wyeliminowanych tajnych wspó∏pracowników [...] nale˝y
tworzyç skorowidze rzeczowe [wed∏ug wykazu zagadnieƒ analogicznego do podzia∏u kartotek tematycznych, patrz wy˝ej].” Punkt drugi dotyczy kartotek zagadnieniowych i w ca∏oÊci brzmi: „Ze spraw operacyjnych, post´powaƒ przygotowawczych, teczek obiektowych i zagadnieniowych oraz niektórych teczek TW sporzàdza si´ karty
tematyczne (zagadnieniowe), z których powstaje skorowidz wg zagadnieƒ, np.:
szpiegostwo, dywersja, nielegalne organizacje, bandy itp. (karta E-130, karta tematyczna)”. Przytoczenie go w ca∏oÊci jest nieprzypadkowe, gdy˝ kolejna instrukcja,
powsta∏a po odejÊciu od rejestrowania cz´Êci zagadnieƒ, w analogicznym punkcie
(§ 37, pkt 3) podaje wersj´ skróconà: „Ze spraw operacyjnych, post´powaƒ przygotowawczych, teczek obiektowych i zagadnieniowych oraz niektórych teczek osobowych êróde∏ informacji sporzàdza si´ karty tematyczne”27.
W Polskim s∏owniku archiwalnym skorowidze archiwalne zdefiniowano jako „pomoc archiwalnà zawierajàcà wykaz hase∏ usystematyzowanych alfabetycznie, chronologicznie lub rzeczowo, s∏u˝àcà do szybkiego odszukania sygnalizowanej przez
nie treÊci w opracowanych materia∏ach archiwalnych”28. KOI stanowi∏a skorowidz
25
26

27

28

AIPN Po, 06/303, t. 169, Zarzàdzenie nr 051/55..., k. 52.
AIPN Po, 06/280, t. 1, z 3, Zarzàdzenie nr 0107/68 MSW z dnia 24 paêdziernika 1968 r. w sprawie post´powania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewn´trznych, § 33, k. 12 oraz ibidem, Zarzàdzenie
nr 034/74 MSW z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie post´powania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw
wewn´trznych, § 34, k. 16– 17. Tekst stosownego punktu jest identyczny.
Ibidem, Zarzàdzenie nr 049/85 MSW z dnia 8 lipca 1985 r. w sprawie post´powania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewn´trznych, k. 20.
Polski s∏ownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 77. O pomocach ewidencyjnych o charakterze tematycznym szerzej: C. Ohryzko-W∏odarska, Pomoce informacyjne w archiwach. Stan obecny
i perspektywy na przysz∏oÊç, „Archeion” 1979, nr 68, s. 89–92.
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alfabetyczny ca∏oÊci zasobu, natomiast kartoteka zagadnieniowa, odnoszàca si´ tylko do jego cz´Êci, wydzielonej wed∏ug ÊciÊle okreÊlonego kryterium, stanowi∏a skorowidz usystematyzowany rzeczowo (tj. wg zagadnieƒ przest´pstw).
Nale˝y pami´taç, ˝e kartoteki by∏y pomocà o charakterze operacyjnym, a nie archiwalnym, tote˝ zastosowanie terminologii archiwistycznej natrafia na spore problemy29. Zgodnie ze specyfikà s∏u˝b bezpieczeƒstwa has∏ami sà nazwiska osób znajdujàcych si´ w zainteresowaniu tych s∏u˝b. Nawet w przypadkach, gdy do prac
statystycznych lub analitycznych potrzebne by∏y dane dotyczàce konkretnych tematów i spraw, punktem wyjÊcia by∏y informacje na temat figurantów znajdujàcych si´
w zainteresowaniu aparatu bezpieczeƒstwa w zwiàzku z dzia∏aniami operacyjnymi
podj´tymi w tych sprawach. W przypadku konkretnych zdarzeƒ sà to dane dotyczàce osób, które wzi´∏y w nich udzia∏, w przypadku Êrodowisk jest to zbiór informacji
o osobach w takich Êrodowiskach dzia∏ajàcych itd.
Kartoteka zawiera informacje o wyst´pujàcych w materia∏ach archiwalnych osobach, ale nie wszystkich, bo dotyczy to z regu∏y jedynie figurantów spraw. Podaje
podstawowe informacje o przest´pstwie, jakie pope∏ni∏ figurant, oraz dzia∏aniach
operacyjnych, jakie podjà∏ aparat, pozwalajàc bez si´gania do materia∏ów archiwalnych oceniç ich przydatnoÊç w danym momencie. Zarazem nie zawiera ˝adnych informacji o materia∏ach archiwalnych. Wskazuje za to materia∏y innych instytucji (sàdowe, prokuratorskie, paszportowe, milicyjne itd.), które dotyczà tej samej osoby.

Powstanie kartoteki zagadnieniowej by∏ego WUSW w Poznaniu30
Wydzia∏ Ewidencji Operacyjnej KW MO w Poznaniu zaczà∏ tworzyç kartotek´
zagadnieniowà na poczàtku lipca 1958 r.31 Jej g∏ówna cz´Êç by∏a gotowa pod koniec
stycznia 1961 r. i liczy∏a 10 440 kart wypisanych na podstawie KOI. Ju˝ wówczas
zwracano uwag´, ˝e nie obejmuje przez to osób pojawiajàcych si´ w materia∏ach,
a niewyst´pujàcych w kartotece. Po analizie materia∏ów archiwalnych i uzupe∏nieniu KOI liczba ta mia∏a si´ znaczàco zwi´kszyç, o wielkoÊciach jakiego rz´du myÊlano Êwiadczy fakt, ˝e w charakterystyce z grudnia tego roku liczb´ kart majàcych powstaç na podstawie uzupe∏nieƒ KOI oceniano na 1/3 dotychczasowego stanu. Bioràc
pod uwag´ dane o liczebnoÊci KZ w 1983 r., czyli 22 057 kart (tj. 6415 wybrakowanych, 4813 pozosta∏ych po aktualizacji oraz 10 829 przekazanych do archiwum), wydaje si´, ˝e szacunki te w du˝ej mierze si´ potwierdzi∏y. Rzecz jasna, nie mo˝na me-

29

30

31

R. Piechota, Archiwalne informatory i katalogi tematyczne, „Archeion” 1983, nr 75, s. 193–197, analizuje terminologi´ pomocy ewidencyjnych. Warto zauwa˝yç, ˝e okreÊlenie „kartoteki tematyczne” odnosi si´ zazwyczaj do kartotek zespo∏ów.
Podstawà rozdzia∏u sà: Dane dotyczàce skorowidza zagadnieniowego [...] na 1 lutego 1961 r. (AIPN Po,
06/303, t. 166, s. 115–121, oraz Analiza dotyczàca skorowidza zagadnieniowego [...] wg stanu na dzieƒ 31
grudnia 1961 r., b.p. Zamieszczone tam wyliczenie przedstawiono w tabeli.
Notatka s∏u˝bowa dotyczàca organizowania kartoteki zagadnieniowej... (AIPN Po, 06/303, t. 129, b.p.) podaje, ˝e dwóch pracowników od poczàtku miesiàca do 12 lipca wypisa∏o ok. 100 kart.
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chanicznie porównywaç tych danych; uwzgl´dniç trzeba z jednej strony dop∏ywy nowych zabarwieƒ w dzia∏ach ju˝ istniejàcych oraz tworzenie nowych, z drugiej usuwanie kart osób zmar∏ych. W poznaƒskiej KZ aktualizacje mia∏y miejsce w latach
1968–1971, 1974–1976 oraz 1979–198032.
OczywiÊcie nie dotyczy∏o to tylko danych przygotowanych w KW MO w Poznaniu; dochodzi∏y tu jeszcze karty wypisane na figurantów spraw prowadzonych w innych województwach, którzy zamieszkali potem w województwie poznaƒskim, a ich
„macierzyste” komórki „C” przes∏a∏y w Êlad za nimi duplikaty kart. Procedura ta by∏a mo˝liwa dzi´ki systematycznemu dokonywaniu aktualizacji w CBA. W ten sposób poznaƒska kartoteka otrzyma∏a do 1 lutego 1961 r. 1611 kart; dla porównania:
do innych województw wys∏ano kart 1161. W kolejnych wyliczeniach nie podano,
niestety, tych danych, nie mo˝na wi´c stwierdziç, czy ta proporcja utrzyma∏a si´.
WielkoÊç kartoteki w 1961 r. przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w nawiasach podano iloÊç kart otrzymanych z innych województw):
Dzia∏

Nazwa dzia∏u

I
II
III
IV
V
VI

Szpiegostwo
Nielegalne organizacje po wyzwoleniu
Neohitlerowskie organizacje rewizjonistyczne
Dywersja
Sabota˝
Zdrada ojczyzny
• ucieczki za granic´
• przest´pstwa graniczne
Rodzina i najbli˝sze otoczenie osób zbieg∏ych
za granic´
Bandy terrorystyczno-rabunkowe
Nielegalne posiadanie broni
Prawica w ruchu ludowym
Dezercja (z UB i WP)
Wroga propaganda
• ustna i pisana
• wrogie wystàpienia
Kler Êwiecki i zakonny wszystkich wyznaƒ wyst´pujàcy
wrogo przeciwko w∏adzy ludowej
Aktywni cz∏onkowie sekty Âwiadkowie Jehowy
Kierowniczy aktyw organizacji koÊcielnych
Cudzoziemcy (obywatele KK)
Podejrzane kontakty z zagranicà
Kierowniczy aktyw reakcyjnych organizacji z okresu
okupacji
Reakcyjne organizacje z okresu okupacji dzia∏ajàce
po wyzwoleniu

VII
VIII
IX
X
XI
XII

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

32

Stan na
1 II 1961
122(19)
969(110)
1(–)
9(3)
74(26)
1048(283)
657
391(283)
251(3)

Stan na
31 XII 1961
123
992
0
17
78
1276

1185(102)
11(5)
873(31)
0
1587(217)
1318(212)
269(5)
355(16)

1150
17
885
0
1685

302(29)
232(4)
95(1)
248(4)
1209(344)
436(70)
773(274)

294
237
111
276
1257

257

356

AIPN Po, 06/245, t. 75, Sprawozdania Sekcji II Wydzia∏u „C” KW MO Poznaƒ z lat 1975–1977, passim.
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Dzia∏
XIX
XX

XXI

XXII
XXIII

XXIV
XXV
XXVI

XXVII

Nazwa dzia∏u
Oficerowie wojsk polskich formacji
„rzàdu londyƒskiego”
Wspó∏praca z okupantem hitlerowskim
• agenci gestapo
• granatowa policja
• inni
Organizacje hitlerowskie z okresu okupacji
• pracownicy gestapo i inni
• cz∏onkowie NSDAP, S.A. i inni
Przest´pcy wojenni
Aparat paƒstwowy do 1939 r.
• pracownicy „Dwójki”
• wspó∏pracownicy „Dwójki”
• funkcjonariusze PP
• zawodowi oficerowie WP
• zawodowi podoficerowie KOP i ˝andarmerii
• inni
Aparat sprawiedliwoÊci
Prawicowy aktyw organizacji do 1939 r.
KapitaliÊci, obszarnicy, arystokracja rodowa
• kapitaliÊci
• obszarnicy
• arystokracja
Ró˝ne
RAZEM

Stan na
1 II 1961
209(16)

Stan na
31 XII 1961
217

1097(208)
243(22)
282(86)
572(100)
183(30)
8(2)
175(28)
2(1)
1327(138)
57(3)
130(5)
555(68)
335(45)
121(13)
129(4)
59(4)
360(6)
243(29)
79(2)
132(8)
32(1)
0
12051(1611)

1025

199

1
1371

64
363
252

30
12533

Powy˝sze dane odnoszà si´ do ca∏ego województwa, nie da si´, niestety, okreÊliç,
jak przedstawia∏y si´ wielkoÊci w poszczególnych powiatach. W zasobie poznaƒskiego OBUiAD uda∏o si´ odnaleêç jedno takie wyliczenie, dotyczàce powiatu leszczyƒskiego33. Warto je przytoczyç tak˝e dlatego, ˝e podane sà wielkoÊci nie tylko z moDzia∏
I
II
IV
V
VIII
X
XII
XIII
XIV
XV
XVI
33

Nazwa dzia∏u
Szpiegostwo
Nielegalne organizacje po wyzwoleniu
Dywersja
Szkodnictwo, sabota˝
Bandy terrorystyczno-rabunkowe
Prawica w ruchu ludowym
Wroga propaganda
Kler Êwiecki i zakonny wszystkich wyznaƒ wrogo
wyst´pujàcy przeciw w∏adzy ludowej
Âwiadkowie Jehowy
Kierowniczy aktyw organizacji koÊcielnych
Cudzoziemcy

AIPN Po, 06/107, t. 4. W teczce zebrane sà r´cznie wypisane wykazy.

20

Stan na
1961
–
17
2
3
23
67
66
6

Stan na
1973
1
20
2
–
23
–
–
–

14
14
3

–
8
–
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XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
XXIV
XXV
XXVI

Podejrzane kontakty z zagranicà
Reakcyjne organizacje z okresu okupacji
dzia∏ajàce po wyzwoleniu
Aktyw reakcyjnych organizacji w czasie okupacji
Oficerowie wojsk polskich formacji „rzàdu londyƒskiego”
Wspó∏praca z hitlerowskim okupantem
Hitlerowskie organizacje z okresu okupacji
Sanacyjny aparat sprawiedliwoÊci
Aktyw reakcyjnych partii i organizacji do 1939 r.
Bur˝uazja
RAZEM

–
29

9
25

12
–
–
8
16
7
287

10
–
36
4
–
–
–
138

mentu powstania kartoteki zagadnieniowej, ale tak˝e z 1973 r. Zwraca uwag´ fakt,
˝e ∏àcznie by∏o tylko 19 dzia∏ów, w tym w 1961 – 15, a w 1973 – 9.
Podstawà numeracji dzia∏ów by∏y wykaz kategorii osób podlegajàcych rejestracji
i opracowany na jego podstawie wykaz zabarwieƒ w KOI34. Kartoteka zagadnieniowa
zachowywa∏a wprowadzony przez nie podzia∏ na okresy: przedwojenny, II wojny Êwiatowej i powojenny, stosowa∏a go z du˝o wi´kszà konsekwencjà. Zwraca uwag´ fakt, ˝e
podobne w swym charakterze zagadnienia mia∏y zazwyczaj kolejne numery. Sàsiadowa∏y wi´c ze sobà zagadnienia dotyczàce zbiegostwa za granic´, kontaktów z obywatelami paƒstw obcych, ró˝nych form wspó∏pracy z okupantem hitlerowskim, powojenne
nielegalne organizacje rozmaitej proweniencji, Êrodowiska o charakterze religijnym,
elity przedwojenne, kadra oficerska Wojska Polskiego na obczyênie i w konspiracji,
a z póêniej utworzonych: tzw. syjoniÊci i uczestnicy „marca ’68” oraz emigranci. W kilku przypadkach teza ta mo˝e byç zbyt daleko idàca, bo choç przynale˝noÊç do „band
terrorystyczno-rabunkowych” (dzia∏ VIII) wiàza∏a si´ z „nielegalnym posiadaniem
broni” (dzia∏ IX) i sàsiadowa∏a z nià, to wyraênie rozdzielano obydwie kategorie.
Kartoteka poznaƒska obj´∏a wszystkie wyliczone w instrukcji zagadnienia, tj. 26
dzia∏ów i powsta∏y z kart „nietypowych” dzia∏ XXVII – „Ró˝ne”, z tym, ˝e dzia∏ XI
„Dezercja” musia∏ byç uzupe∏niony póêniej. Zastanawiajàce sà natomiast losy dzia∏u III – „Neohitlerowskie organizacje rewizjonistyczne”. Jedyna taka karta, wykazana 1 lutego 1961 r., musia∏a zostaç nast´pnie przerejestrowana lub wycofana, znik∏a
bowiem z kolejnego wyliczenia, dokonanego w grudniu. W 1983 r. nie brakowano
kart z tego dzia∏u, nie ma te˝ ani jednej w kartotece zagadnieniowej poznaƒskiego
OBUiAD. Byç mo˝e jakaÊ zostanie odnaleziona w trakcie dalszego porzàdkowania
KOI. Równie˝ wspomniany wy˝ej Wykaz elementu przest´pczego z terenu powiatu
Leszno nie uwzgl´dnia tego dzia∏u. WyjaÊnieniem mo˝e byç instrukcja, by rejestrowaç w nim tylko cz∏onków organizacji neohitlerowskich dzia∏ajàcych po wojnie.
Osoby aktywne w czasie wojny znalaz∏y si´ zapewne w dzia∏ach XX i XXI, a pami´taç nale˝y, ˝e propagand´ rewizjonistycznà zaliczono do dzia∏u XII. Czy˝by wi´c
dzia∏ III faktycznie w ogóle nie istnia∏?
34

AIPN Po, 06/303, t. 129, Wykaz zabarwieƒ w KO [skrót stosowany wymiennie z dla KOI – P. D.], brak daty. Odr´cznie naniesione dopiski ∏àczà 49 zabarwieƒ w 27 dzia∏ów, przy czym kolejnoÊç dzia∏ów I–XII,
XIII–XV oraz XX–XXV pokrywa si´ z kolejnoÊcià zabarwieƒ.
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Mo˝liwa by∏a te˝ sytuacja odwrotna, tj. tworzenie nowych, gdy iloÊç kart dotyczàcych takiego samego zagadnienia i jego ranga okaza∏y si´ na tyle du˝e, ˝e uzasadnia∏o to takie rozwiàzanie. Ju˝ Omówienie zasad organizowania kartoteki zagadnieniowej dopuszcza∏o takà mo˝liwoÊç: „w zale˝noÊci od potrzeb jednostek
operacyjnych s∏u˝by bezpieczeƒstwa i specyfiki danego terenu uzale˝nia si´ rodzaj
iloÊç prowadzonych dzia∏ów”, jednak w ramach 27 ustalonych dzia∏ów. Z czasem zacz´to tworzyç jednak zupe∏nie nowe dzia∏y, z praktyki wynika, ˝e g∏ównie dokumentowano w ten sposób masowe wystàpienia uliczne – w przypadku Poznania by∏y to
tzw. wypadki czerwcowe ’56 (dla porównania: w Szczecinie by∏ to grudzieƒ ’70,
w Zielonej Górze zajÊcia z 30 maja 1960 r.)35. Jednak pierwszy wolny numer otrzyma∏ podwójny dzia∏ „Syjonizm” i „Wydarzenia marcowe ’68”, b´dàcy reakcjà na demonstrowanie poparcia dla Izraela w wojnie z paƒstwami arabskimi w 1967 r.36
Cz´Êç takich kart mog∏a powstaç wczeÊniej; byç mo˝e stanowi∏a tylko element
„Wrogiej propagandy” i zosta∏a z niej wydzielona. Tak utworzono np. wspomniany
dzia∏ XXX – „Wypadki poznaƒskie”; wczeÊniejszy numer otrzyma∏a „Emigracja”,
która powsta∏a najpóêniej w 1968 r. W ten sposób KZ osiàgn´∏a trzydzieÊci dzia∏ów
obejmujàcych 8,50 m.b. kart37.
Kolejne „wydarzenia” majàce miejsce w PRL (m.in. negatywne ustosunkowanie
do interwencji w Czechos∏owacji, grudzieƒ ’70 na Wybrze˝u, strajk ∏ódzkich taksówkarzy w 1974 r.) nie znalaz∏y odzwierciedlenia w procesie wyodr´bniania nowych
dzia∏ów. Z pewnoÊcià uczestnicy cz´Êci z nich byli odnotowywani, np. w 1976 r. wypisano 19 kart na uczestników tzw. wydarzeƒ czerwcowych w Radomiu. Musia∏y si´
one znaleêç w jednym z dzia∏ów ju˝ istniejàcych. Co ciekawe, w stworzonym w ramach przygotowaƒ do aktualizacji KZ wykazie dzia∏ów istniejàcych w Poznaniu
dzia∏ XXVII okreÊlono jako: „ró˝ne (m.in. przerwy w pracy)”. Czy chodzi∏o tu
o strajki z grudnia 1970 r. (cz´Êci „D” i „E” w dziale XXIX po aktualizacji)? WyjaÊnienie mo˝e przynieÊç dopiero pe∏ne opracowanie akt pionu „C”.
Natomiast powstanie i dzia∏alnoÊç „SolidarnoÊci” by∏o na tyle istotne, ˝e zaowocowa∏o za∏o˝eniem ostatniego ju˝ XXXI dzia∏u.

Aktualizacja i brakowanie kartoteki zagadnieniowej
Poczàtek lat osiemdziesiàtych XX w. przyniós∏ przeobra˝enia w obszarach dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa. Powstanie „SolidarnoÊci” i jej masowy charakter postawi∏o przed S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa zadanie inwigilacji spo∏eczeƒstwa w skali jesz35

36

37

AIPN Po, 06/245, t. 75, Wytyczne do prowadzenia kartoteki zagadnieniowej z dnia 21 lipca 1983 r., k. 4:
„Dzia∏y utworzone [...] z uwagi na znaczenie terytorialne prowadzone byç mogà wed∏ug w∏asnego uznania”.
Ibidem, 06/303, t. 129, Pismo OMB-01024/68 Biura „C” MSW z dnia 16 VI 1967 r., b.p.: „jednostki operacyjne [...] b´dà rejestrowa∏y osoby wypowiadajàce si´ wrogo”. Obok odr´czny dopisek: „Dz. XXVIII.
SyjoniÊci”. Do chwili powstania dzia∏u wystàpienia takie uznano by za wrogà propagand´.
AIPN Po, 06/245, t. 74, Stan kartotek i skorowidzów Sekcji II Wydz. „C” KW MO Poznaƒ, 28 VIII 1970 r.,
b.p.
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cze wi´kszej ni˝ do tej pory. Ta sytuacja stanowi∏a z pewnoÊcià t∏o i kontekst polityczny zmian w pracy pionu ewidencji; by∏ to najwa˝niejszy, ale nie jedyny powód38.
Zakres zainteresowania SB przesuwa∏ si´ stopniowo na lata powojenne. Jest to zrozumia∏e, zwa˝ywszy, ˝e spora cz´Êç zagadnieƒ by∏a „martwa” – nie uzyskiwano nowych informacji i nie prowadzono nowych spraw. AktywnoÊç figurantów systematycznie spada∏a, odnotowywano jà przecie˝ i tak wed∏ug aktualnego zabarwienia
dzia∏alnoÊci. Choç wi´c nie rezygnowano z inwigilacji Êrodowisk dzia∏ajàcych przed
wojnà, w jej trakcie i bezpoÊrednio po jej zakoƒczeniu, to utrzymywanie ich jako aktywnych zagadnieƒ mija∏o si´ z celem.
Ogromnà rol´ odegra∏ rozwój technik informatycznych. Na poczàtku lat osiemdziesiàtych przystàpiono do tworzenia Zintegrowanego Systemu Kartotek Operacyjnych (ZSKO) opartego g∏ównie na danych Biura „C” i Departamentu Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) MSW. W ramach
przygotowaƒ „utworzono zbiory zainteresowaƒ czynnych wybranych jednostek SB
uzupe∏nione danymi z KOI, CKK i CBA, Centralnego Banku Danych oraz wybranych zagadnieƒ tematycznych (np. kler rzymskokatolicki, internowani, osoby poszukiwane w skali kraju)”39. Ze strony Departamentu PESEL oprócz wspomnianego
wy˝ej Centralnego Banku Danych w Warszawie (i terenowych banków danych
w miastach wojewódzkich) do ZSKO mia∏y wejÊç tak˝e tzw. podsystemy tematyczne PESEL, w tym system ewidencji paszportów i ruchu granicznego (SERP)40.
Jak widaç, cz´Êç obszarów podsystemów tematycznych pokrywa∏a si´ z czynnoÊciami Biura „C”: w du˝ej mierze dotyczy∏o to danych CKK, zaÊ odnoÊnie do danych
CBA zak∏adano przej´cie jego funkcji w ca∏oÊci przez ZSKO. Zresztà jeszcze przed
jego utworzeniem zrezygnowano z rejestrowania kart zagadnieniowych dotyczàcych
kontaktów z cudzoziemcami i informacji paszportowych, motywujàc to w∏aÊnie dublowaniem dzia∏alnoÊci Departamentu PESEL i Biura Paszportów MSW41.
Docelowo zak∏adano przeniesienie wszystkich danych z kartotek centralnych
Biura „C” na noÊniki elektroniczne, jednak ogromna iloÊç materia∏u wymusi∏a przeprowadzenie selekcji i wydzielenie najistotniejszych, które nale˝a∏o przetwarzaç
w pierwszej kolejnoÊci. To równie˝ przyspieszy∏o decyzj´ o weryfikacji zawartoÊci
KOI, a w nast´pstwie tego i kartoteki zagadnieniowej. Zresztà stworzenie systemu
elektronicznych baz danych w dalszej perspektywie przesàdza∏o o jej nieprzydatnoÊci w ogóle. Mo˝liwoÊç indeksowania wed∏ug okreÊlonych kryteriów w oparciu o ten
sam rekord pozwala∏a na wielokrotne wykorzystanie jednorazowego zapisu. KZ,
niezawierajàca innych informacji ni˝ KOI, a jedynie powtarzajàca je i systematyzujàca w inny sposób, nie mia∏a racji bytu.
38

39

40

41

P. Piotrowski, Struktury Bezpieczeƒstwa MSW 1975–1990, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 87;
H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç..., s. 129, 241, 255.
Cz´Êç kartotek tematycznych „aktywna z uwagi na kierowane pod jej adresem sprawdzenia i aktualizacje”
(AIPN Po, 080/29, t. 2, b.p.; Zarys koncepcji ZSKO, Warszawa 1983, s. 4, przyp. 2). Jak wynika z kontekstu,
chodzi∏o tu o kartoteki tworzone w ramach poszczególnych departamentów.
AIPN Po, 06/280, t. 1, Zarzàdzenie nr 0053/89 MSW z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie rozwoju informatyki w resorcie spraw wewn´trznych, k. 18.
AIPN Po, 080/79, Korespondencja Biura „C” MSW z WUSW w Pile, passim.
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Formalnie decyzj´ takà podj´to w 1983 r., gdy zaprzestano rejestrowania 25 kategorii zabarwieƒ, zwiàzanych g∏ównie z dzia∏alnoÊcià w latach wojny i bezpoÊrednio po jej ukoƒczeniu42. Nie oznacza∏o to zmian dla KOI, natomiast kartoteki zagadnieniowe zosta∏y w 1983 r. zaktualizowane. Wytyczne do prowadzenia kartoteki
zagadnieniowej z 21 lipca 1983 r. ustali∏y poprawiony zestaw zagadnieƒ, liczb´ i rodzaj dzia∏ów przeznaczonych do likwidacji lub przekazania do archiwum. Wprowadzone w Wydziale „C” KW MO w Poznaniu zmiany obrazuje poni˝sza tabela43.
Dzia∏

Nazwa dzia∏u

Szpiegostwo
Nielegalne organizacje po wyzwoleniu
Neohitlerowskie organizacje rewizjonistyczne
Szkodnictwo gospodarcze i sabota˝
Zdrada ojczyzny (ucieczki za granic´)
Rodzina i najbli˝sze otoczenie osób zbieg∏ych za granic´
Bandy terrorystyczno-rabunkowe
Nielegalne posiadanie broni
Prawica w ruchu ludowym
Dezercja
Wroga propaganda
Kler Êwiecki i zakonny
Âwiadkowie Jehowy
Aktyw katolicki
Cudzoziemcy
Podejrzane kontakty z zagranicà
Aktyw kierowniczy organizacji w czasie wojny
Oficerowie wojsk polskich formacji
„rzàdu londyƒskiego”
Wspó∏praca z okupantem hitlerowskim
XX
Organizacje hitlerowskie z okresu okupacji
XXI
XXII Przest´pcy wojenni
XXIII Aparat paƒstwowy do 1939 r.
XXIV Aparat sprawiedliwoÊci
XXV Prawicowy aktyw organizacji do 1939 r.
XXVI Bur˝uazja
XXVII Ró˝ne*
XXVIII Syjonizm
XXIX Emigracja
XXX „Wypadki poznaƒskie” ’56
I
II
III
IV i V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

42

43

Brakowanie Aktualizacja
12
139
–
41
539
49
146
7
130
–
247
327 – ca∏oÊç
280 – ca∏oÊç
244 – ca∏oÊç
23
98
240
392 – ca∏oÊç

65
443
–
66
2555
44
–
28
–
–
481

387
34
2
1950 – ca∏oÊç
86 – ca∏oÊç
616 – ca∏oÊç
347 – ca∏oÊç
32
5
1
41

–
–
–

43
170
–

XIV – 42
6
–
522

AIPN Po, 06/303, t. 133, Wykaz niektórych rodzajów akt podlegajàcych brakowaniu, VI 1983 r., k. 32–38;
P. Piotrowski, op. cit., s. 87.
AIPN Po, 00169/65, Protokó∏ brakowania nr 59 z dnia 10 paêdziernika 1983 r., b.p.; ibidem 06/303 t. 169,
Wykaz inwentaryzacyjny zaktualizowanej kartoteki zagadnieniowej, b.p.
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Nowe dzia∏y oznaczane zaj´tymi przedtem numerami
Nazwa dzia∏u

Dzia∏
III
X
XI
XXIX

Brakowanie

Nielegalne organizacje ujawnione po wprowadzeniu
stanu wojennego
Zdrada tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej
Dzia∏alnoÊç b. SolidarnoÊci „LATO 80”
Wydarzenia z lat 1968–1975**

Aktualizacja
41
3
138
166

Uwagi:
*

**

Dzia∏ „Ró˝ne” obejmuje:
E Obywatele polscy deportowani do kraju
F Uprowadzenia i usi∏owania [uprowadzenia] samolotów
G Zniewa˝enia i pobicia funkcjonariuszy MO i ˝o∏nierzy WP
H Przerzut ludzi za granic´
¸ Duszpasterstwo akademickie
M Inne
Dzia∏ „Wydarzenia z lat 1968–1975” obejmuje:
A Wydarzenia marcowe 1968
G Wydarzenia czerwcowe 1976

3
3
2
19
11
3
147
19

Cz´Êç pozosta∏à w aktywnym u˝yciu stanowi∏o 16 dzia∏ów, przy czym IV i V stanowi∏y jeden. ¸àcznie dawa∏o to 4813 kart, choç ponad po∏owa przypada∏a na dzia∏
VI „Odmowa powrotu do kraju”. Dla porównania: dwa (w poznaƒskiej kartotece
nie powsta∏ dzia∏ XIII: „Nielegalne organizacje opozycyjne m.in.: KSS KOR,
ROPCiO i KPN”) najnowsze zagadnienia dotyczàce „SolidarnoÊci” liczy∏y razem
179 kart. Kursywà zaznaczono dzia∏y, które przej´∏y numeracj´ wczeÊniej istniejàcych; dwa sà wybrakowane w ca∏oÊci (XIII i XIV). Cz´Êciej dotyczy to dzia∏ów zaniechanych (III, XI, XXIX – czy˝by zmieniono sposób rejestracji wskutek nap∏ywu
informacji z Departamentu PESEL MSW?) i przekazanych do Sekcji IV, czyli archiwum. Tak˝e niektóre stare dzia∏y zmieni∏y swój charakter. Wi´ksza mo˝liwoÊç wyjazdów zagranicznych w latach siedemdziesiàtych oraz wprowadzenie stanu wojennego przyczyni∏y si´ do rozrostu dzia∏u VI, mimo ˝e wybrakowano w nim ca∏à
kategori´ figurantów, tj. osoby posiadajàce paszporty konsularne. Zresztà przewidujàc jego dalsze zwi´kszenie, S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wliczy∏a doƒ równie˝ osoby
pozostajàce za granicà legalnie, lecz posiadajàce paszporty o wygasajàcej w ciàgu
najbli˝szych lat dacie wa˝noÊci. Dawne „Nielegalne posiadanie broni” teraz: „i materia∏ów wybuchowych” swe nowe oblicze zawdzi´cza∏o raczej sprawie „P-64” (patrz
ni˝ej). Zamiast sabota˝u i dywersji w nazwie traktowanych ∏àcznie dzia∏ów IV i V
wymienia si´ przest´pstwa gospodarcze. W sposób naturalny figurantów kolejnych
kryzysów PRL mi´dzy 1956 a 1980 r. po∏àczono. W∏asny, ale inny numer zachowa∏
dzia∏ „Ró˝ne” (dotàd XXVII).
Kartoteka zagadnieniowa po aktualizacji liczy∏a 4813 kart, jednak o wiele wi´cej
uznano za nieprzydatne i zniszczono. Podstawà brakowania by∏o urodzenie si´ figu25
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ranta przed 1910 r. albo jego Êmierç, niektóre dzia∏y wybrakowano jednak w ca∏oÊci.
W sposób oczywisty dotyczy∏o to Êrodowisk przedwojennych oficerów, urz´dników,
dzia∏aczy partyjnych i spo∏ecznych44. AktywnoÊç wi´kszoÊci z nich by∏a ju˝ niewielka,
spora cz´Êç z nich zapewne nie ˝y∏a. O ile jednak np. urz´dnicy i oficerowie dojrza∏oÊç
osiàgali w latach trzydziestych, a nierzadko i wczeÊniej, o tyle wÊród dzia∏aczy spo∏ecznych nie musia∏o to byç regu∏à. Przyk∏adem jest choçby bardzo silny w dwudziestoleciu
mi´dzywojennym w Wielkopolsce ruch narodowy. Sprawa obiektowa „OÊmiornica”45
dotyczy Stronnictwa Narodowego, ale w du˝ej cz´Êci koncentruje si´ na organizacjach m∏odzie˝owych: M∏odzie˝y Wszechpolskiej i Zwiàzku M∏odzie˝y Narodowej.
Figuranci tych spraw na poczàtku lat osiemdziesiàtych ciàgle byli w sile wieku.
Podobnie mo˝na interpretowaç likwidacj´ dzia∏u „Bur˝uazja”, który skupia∏
przedstawicieli Êrodowisk przedwojennej bur˝uazji, kapitalistów, obszarników i arystokracji rodowej. I tam jednak, obok osób dojrza∏ych jeszcze przed wojnà, mogli si´
znaleêç ludzie w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych jeszcze m∏odzi, np. potomkowie osób wyw∏aszczonych przez paƒstwo. Kryterium bowiem nie stanowi∏o posiadanie w∏asnoÊci materialnej, ale pochodzenie spo∏eczne. W latach stalinowskich
podchodzono do tego niezwykle rygorystycznie; Êwiadczy o tym dobitnie dokument
instrukta˝owy przygotowany w Dep. III MBP w 1952 r., który mówi: „Do tego zagadnienia [kwestii bur˝uazji – P.D.] podchodzi si´ w wielu przypadkach formalnie,
a mianowicie nie zawsze bierze si´ za podstaw´ okreÊlenia pochodzenia socjalnego
sprzed 1939 r., a bierze si´ tylko obecne. WiadomoÊci zaÊ, ˝e element bur˝uazyjny
stara si´ ukrywaç swoje pochodzenie, tym bardziej ˝e wielu z nich pracuje gdzieÊ
wÊród robotników, urz´dników itp. Ludzie ci jednak, w wi´kszoÊci swej, zachowujà
w dalszym ciàgu swój wrogi stosunek do w∏adzy ludowej. Wychowujà swe dzieci
w duchu klasowej wrogoÊci...”46
W przeciwieƒstwie do poprzednich ruch religijny Êwiadków Jehowy z pewnoÊcià
rozwija∏ si´ nadal i informacje zawarte w kartotece zagadnieniowej mog∏y wcià˝
przyczyniaç si´ do jego zwalczania. O jego wyeliminowaniu decydowa∏a raczej zmiana polityki w∏adz paƒstwa, a wi´c i postawa s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Trwajàca od koƒca lat czterdziestych, b´dàca zresztà cz´Êcià antyreligijnej polityki w∏adz komunistycznych w ogóle, fala represji, wywo∏ana odmowà anga˝owania si´ Êwiadków
w zbieranie podpisów pod sztokholmskim apelem pokoju, a naprawd´ zwiàzana
z niezale˝nym funkcjonowaniem ruchu oraz jego kontaktami z zagranicà, zacz´∏a
44

45

46

Na dzia∏y XXIII – „Aparat paƒstwowy do 1939 r.” i XXIV – „Sanacyjny aparat sprawiedliwoÊci” sk∏ada∏y si´
sprawy obiektowe „Magnaci” (AIPN Po, 003/200, 232–258), poÊwi´cona przedwojennej administracji, Policji
Paƒstwowej i Stra˝y Granicznej; „Pu∏kownik” (AIPN Po, 003/198), dotyczàca przedwojennej kadry oficerskiej;
„KOP” (AIPN Po, 003/260), na Êrodowisko oficerów i zawodowych podoficerów Korpusu Obrony Pogranicza
oraz „Targowica” (AIPN Po, 003/68–99), pod tà wielce wymownà nazwà kryjà si´ pracownicy i wspó∏pracownicy Oddzia∏u II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego („dwójkarze”) oraz spe∏niajàcy podobnà rol´ funkcjonariusze Inspektoratu Defensywy Politycznej Komendy G∏ównej Policji Paƒstwowej („defa”). Dzia∏ XIX –
„Oficerowie wojsk polskich formacji »rzàdu londyƒskiego«” obejmowa∏ figurantów spraw: „Tobruk” (AIPN
Po, 003/131–157) oraz „Mewa”, dotyczàcej Polaków s∏u˝àcych w Royal Air Force (AIPN Po, 003/159–165).
AIPN Po, 003/100–128. Oprócz niej dzia∏ XXV obejmowa∏ zapewne figurantów sprawy obiektowej „Falanga” dotyczàcej cz∏onków ONR (AIPN Po, 003/259).
Referat opracowany w Dep. III MBP w 1952 r. na temat podziemia zbrojnego (Aparat bezpieczeƒstwa...,
s. 243).
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wygasaç z poczàtkiem lat szeÊçdziesiàtych. Zdelegalizowana 2 lipca 1950 r. organizacja dzia∏a∏a w myÊl prawa nielegalnie, nierozwiàzany pozosta∏ te˝ g∏ówny problem
w stosunkach Êwiadkowie Jehowy a paƒstwo, tj. kwestia s∏u˝by wojskowej, ale ograniczono inwigilacj´ do liderów, uznajàc za przest´pstwo jedynie przynale˝noÊç
do w∏adz ruchu. Zmniejszano tak˝e ci´˝ar gatunkowy zarzutów: z przest´pstw przeciwko paƒstwu do wykroczeƒ o charakterze administracyjnym. Próby w∏àczenia
Êwiadków w oficjalne struktury paƒstwa (jak si´ wydaje, g∏ównie ze wzgl´du na niekatolicki charakter wyznania) przynios∏y kolejne drobne ust´pstwa, które, choç podejmowane niekonsekwentnie, ostatecznie nie doprowadzi∏y do niczego, to zaowocowa∏y wzgl´dnà liberalizacjà w latach osiemdziesiàtych. Wówczas to, wprawdzie
dopiero w 1988 r., wprowadzono zast´pczà s∏u˝b´ wojskowà, a rok póêniej zalegalizowano Zwiàzek Wyznania Âwiadków Jehowy w Polsce47, tak wi´c w momencie gdy
likwidowano dzia∏ XIV, sytuacja wyznania oficjalnie nadal by∏a nieuregulowana.
Osobnym problemem by∏a inwigilacja kleru katolickiego i Êwieckich Êrodowisk
katolickich. Organa bezpieczeƒstwa inwigilowa∏y organizacje religijne, a w szczególnoÊci KoÊció∏ katolicki bezustannie i wyjàtkowo intensywnie. Jednak iloÊç kart
zniszczonych w 1983 r. jest, jak na zasi´g i rang´ zagadnienia, stosunkowo niewielka, co wi´cej bardzo zbli˝ona do wielkoÊci dzia∏ów XII i XV z okresu powstawania
kartoteki zagadnieniowej – odpowiednio: 356 i 237 kart w 1961 r. oraz 327 i 244
w 1983 r. Byç mo˝e wi´c dzia∏alnoÊç SB nie znajdowa∏a odzwierciedlenia w kartotekach zagadnieniowych? By∏oby to zrozumia∏e, jeÊliby dzia∏y ogranicza∏y si´ tylko
do poczàtku lat szeÊçdziesiàtych, tj. do przekszta∏cenia 9 czerwca 1962 r. przeznaczonego do zwalczania KoÊcio∏a katolickiego Wydzia∏u V Departamentu III MSW
w samodzielny Departament IV. Ju˝ w nast´pnym roku wprowadzono zmiany
w sposobie prowadzenia ewidencji kleru katolickiego48. Trudno hipotez´ t´ jednak
zweryfikowaç na podstawie materia∏ów archiwalnych, gdy˝ dokumentacja dotyczàca tych zagadnieƒ w zasobie OBUiAD w Poznaniu jest nieliczna.
Zauwa˝yç te˝ nale˝y, ˝e w ramach dzia∏ów XIII i XIV traktowano ∏àcznie
wszystkie wyznania i ruchy religijne z wyjàtkiem Êwiadków Jehowy, dla których przeznaczano dzia∏ XIV. Mog∏y zdarzaç si´ odst´pstwa od tej zasady: np. traktowanie ich
wszystkich ∏àcznie – w taki sposób postàpiono np. w Lesznie na poczàtku szeÊçdziesiàtych49. Byç mo˝e takie potraktowanie wszystkich Êrodowisk religijnych wynik∏o po
prostu z faktu, ˝e w granicach jednego powiatu by∏o zbyt ma∏o figurantów, by ich
rozdzielaç wed∏ug przynale˝noÊci religijnej.
47

48

49

J. Rz´dowski, Najd∏u˝sza konspiracja w PRL?, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2004, nr 3 (38),
s. 43–49.
Uregulowano wówczas zasady prowadzenia ewidencji i dokumentowania kleru i jego dzia∏alnoÊci (AIPN
Po, 0020/368, t. 5, Zarzàdzenie nr 00114/63 MSW z dnia 6 lipca 1963 r., b.p.), zasady prowadzenia teczek
ewidencyjno-operacyjnych na parafie (ibidem, Instrukcja nr 002/63 dyrektora Dep. IV i dyrektora Biura
„C” z dnia 6 lipca 1963 r., b.p.) oraz zasady i tryb prowadzenia ewidencji i dokumentacji o dzia∏alnoÊci biskupów (ibidem, 06/303, t. 139, Instrukcja dyrektora Dep. IV nr 005/63 z dnia 23 grudnia 1963 r., b.p.). Por.
te˝: H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em Katolickim 1944–1990 w Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 153–155, 175.
Wykaz elementu przest´pczego z terenu powiatu Leszno (AIPN Po, 06/107, t. 4) po∏àczy∏ w ramach „Kierowniczego aktywu organizacji koÊcielnych” zarówno Caritas, Katolickie Stowarzyszenie M∏odzie˝y, jak
i Êwiadków Jehowy.
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Charakterystyka zachowanej cz´Êci kartoteki zagadnieniowej by∏ego
WUSW w Poznaniu
Trzecià – obok zaktualizowanej i wybrakowanej – cz´Êç kartoteki zagadnieniowej stanowi∏y tzw. dzia∏y zamkni´te (bez dop∏ywu kart), które z uwagi na wartoÊç historyczno-poglàdowà wy∏àczono z kartoteki i z∏o˝ono w archiwum. Ta w∏aÊnie cz´Êç
nosi w zasobie Oddzia∏owego Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów
w Poznaniu nazw´ „Kartoteki zagadnieniowej b. WUSW w Poznaniu”. Zosta∏a ona
przekazana przez UOP – Delegatur´ w Poznaniu spisem zdawczo-odbiorczym zarejestrowanym jako IPN Po 06 pod pozycjà nr 219 (kartony 673–684). Poszczególne
dzia∏y zachowywa∏y podzia∏ na istniejàce do 1975 r. powiaty oraz zebrane osobno
karty figurantów z innych województw. Podzia∏ ten, bioràc pod uwag´ wieloÊç zmian
organizacyjnych w administracji paƒstwowej oraz strukturach aparatu bezpieczeƒstwa, by∏ ma∏o czytelny, a wskutek stosunkowo niewielkiej iloÊci kart tak˝e niepotrzebny, tote˝ w trakcie porzàdkowania z niego zrezygnowano.
Po do∏àczeniu brakujàcych odsy∏aczy wielkoÊç kartoteki zagadnieniowej wynosi
ok. 3,5 m.b. i w rozbiciu na poszczególne zagadnienia przedstawia si´ nast´pujàco:
Dzia∏
I
II
IV i V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XVII
XVIII
XX
XXI
XXII
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

Nazwa dzia∏u
Szpiegostwo
Nielegalne organizacje po wyzwoleniu
Szkodnictwo gospodarcze i sabota˝
Zdrada ojczyzny (ucieczki za granic´)
Rodzina i najbli˝sze otoczenie osób zbieg∏ych za granic´
Bandy terrorystyczno-rabunkowe
Nielegalne posiadanie broni
Prawica w ruchu ludowym
Dezercja
Wroga propaganda
Podejrzane kontakty z zagranicà
Kierowniczy aktyw reakcyjny z okresu okupacji i po wyzwoleniu
Wspó∏praca z okupantem hitlerowskim
Organizacje hitlerowskie z okresu okupacji
Przest´pcy wojenni
Ró˝ne
Syjonizm oraz „Wydarzenia marcowe” ’68 (jako XXVIIIa)
Emigracja
„Wypadki poznaƒskie” ’56

WielkoÊç
2 cm
31 cm
2,5 cm
10 cm
2 cm
37,5 cm
2 cm
23 cm
0,5 cm
15,5 cm
4,5 cm
66 cm
58 cm
69,5 cm
0,3 cm
0,5 cm
1 cm
21 cm
3,5 cm

Ponadto w trakcie porzàdkowania odnaleziono pojedyncze karty z dzia∏ów wybrakowanych w ca∏oÊci: XIV – „Âwiadkowie Jehowy”, XIX – „Oficerowie wojsk polskich formacji »rzàdu londyƒskiego«” oraz XXVI – „KapitaliÊci” vel „Bur˝uazja”.
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Charakterystyk´ poszczególnych dzia∏ów50 najlepiej zaczàç od tych, których tematyka jest najwczeÊniejsza pod wzgl´dem chronologicznym. W przypadku kartoteki zagadnieniowej b. WUSW Poznaƒ sà to dzia∏y o numerach od XX do XXII, poÊwi´cone ró˝nym formom dzia∏alnoÊci w aparacie represji okupanta. Okres
dzia∏ania figurantów zamyka si´ w latach 1939–1945.
Podstawà dla dzia∏u XX by∏y dokumenty sprawy obiektowej o kryptonimie
„Alfa”51. Wskazuje na to ten sam wzór wi´kszoÊci kart (karta tematyczna E-130)
i jednorodny sposób ich wype∏nienia dwoma rodzajami charakteru pisma lub pismem maszynowym. Tak˝e nazwa dzia∏u jest dok∏adnie taka sama, w przeciwieƒstwie
do kart do∏àczonych, gdzie spotkaç mo˝na okreÊlenia: „Policja niemiecka w czasie
wojny”, „Hitlerowskie organizacje m∏odzie˝owe” i inne. Ponadto tam, gdzie nie podano sygnatur innych ni˝ sprawy „Alfa” – a dotyczy to wi´kszoÊci – brak te˝ aktualizacji poza rutynowym sprawdzeniem w kartotece Centralnego Biura Adresowego.
Kryterium zaliczenia do dzia∏u XX by∏a praca w administracji okupacyjnej oraz przynale˝noÊç do partii narodowosocjalistycznej (NSDAP – Nazionalsozialistische Deutsche Arbeitspartei) i jej przybudówek (NSV – Nazionalsozialistische Volkswohlfarth –
Narodowosocjalistyczna Opieka Spo∏eczna, DFW – Deutsche Frauen Werk –
– Organizacja Pracy Kobiet, HJ – Hitlerjugend), rozmaitych organizacji paramilitarnych i wojskowych: (SA – Sturm Abteilungen der NSDAP – Oddzia∏y Szturmowe
NSDAP, NSKK – Nazionalsozialistisches Kraftfahrkorps – Narodowosocjalistyczny
Korpus Kierowców, SS – Schutzstaffeln der NSDAP – Sztafety Ochronne NSDAP,
Waffen-SS – oddzia∏y wojskowe SS, Volkssturm, TO – Todt Organisation – Organizacja Todta), formacji policyjnych (Gendarmerie des Reiches – ˝andarmeria, kripo – Kriminalpolizei – Policja Kryminalna, schupo – Schutzpolizei – Policja Ochronna, gestapo – Geheime Staatspolizei – Tajna Policja Paƒstwowa, SD – Sicherheitsdienst der SS
– S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa [Reichsführera] SS52 oraz wojska. Niekiedy obok tej adnotacji i – tam gdzie to mo˝liwe – informacji o funkcji i randze figuranta znajduje si´
opis czynów przest´pczych, który wià˝e si´ z faktem prowadzenia po wojnie sprawy
Êledczej i post´powania prokuratorskiego lub sàdowego. Dotyczy to zw∏aszcza kart,
które powstawa∏y na podstawie materia∏ów innych ni˝ sprawa „Alfa”.
Podobnie jak w dziale XX tak˝e dzia∏ XXI: „Wspó∏praca z okupantem” powsta∏
w oparciu o spraw´ obiektowà „Beta”53, jednak karty takie stanowià mniejszoÊç.
Wià˝e si´ to z pewnoÊcià z tematykà dzia∏u, obejmujàcà czynnà wspó∏prac´ z okupantem. Spora cz´Êç figurantów dopuÊci∏a si´ wystàpieƒ przeciwko ludnoÊci cywil50

51
52

53

Charakterystyka przygotowana na podstawie instrukcji i wytycznych dotyczàcych organizacji kartotek
(w przypisach uwzgl´dniono tylko szczegó∏owe rozwiàzania) oraz analizy zachowanej cz´Êci KZ.
AIPN Po, 003/1–35.
Zaskakujàce, ˝e odnotowano jedynie kilku cz∏onków Selbstschutzu i pokrewnych mu organizacji parapolicyjnych werbowanych z Niemców mieszkajàcych do 1939 r. w granicach Polski. Przyczynà jest zapewne
wch∏oni´cie wi´kszoÊci z nich przez wymienione wy˝ej formacje i organizacje. Struktur´ aparatu okupacyjnego omawia szczegó∏owo S. Nawrocki, Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1939–1945, Poznaƒ
1970.
AIPN Po, 003/36–64. O traktowaniu niemieckiej listy narodowej przez aparat bezpieczeƒstwa zob.: B. Nitschke, Wysiedlenie czy wyp´dzenie? LudnoÊç niemiecka w Polsce w latach 1945–1949, Toruƒ 2001, s. 108–124.
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nej niezale˝nie od przynale˝noÊci organizacyjnej, niekiedy i bez takowej. Wi´kszoÊç
z nich by∏a za to sàdzona po wojnie. Najcz´Êciej spotykanym opisem jest denuncjowanie Polaków, ukrywajàcych si´ ˚ydów, dezerterów z Wehrmachtu, a tak˝e cz∏onków ruchu oporu, ˝o∏nierzy i jeƒców alianckich. Obok pojedynczych donosów cz´sto wyst´pujà te˝ oskar˝enia o wspó∏prac´ z poszczególnymi pionami policji
niemieckiej, g∏ównie gestapo i kripo. Zwraca uwag´ zn´canie si´ nad Polakami, ˚ydami – zw∏aszcza gdy odnosi∏o si´ do cz∏onków stra˝y wi´ziennych i obozowych.
Sporà grup´ stanowià figuranci wspomnianej sprawy „Beta” (cz´Êciowo równie˝
„Alfa”); g∏ównie osoby, które po podpisaniu niemieckiej listy narodowej (DVL –
Deutsche Volksliste) s∏u˝y∏y potem w Wehrmachcie lub pracowa∏y w administracji
okupacyjnej. Zaliczono tu równie˝ ludzi narodowoÊci bia∏oruskiej i ukraiƒskiej dzia∏ajàcych po stronie hitlerowskiej, niezale˝nie od tego, czy by∏a to przynale˝noÊç
do Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów (OUN), policji bia∏oruskiej, czy nawet
formacji Waffen-SS. Te stosunkowo nieliczne karty dajà wskazanie na spraw´ obiektowà „Gamma”, jednakowo traktujàcà Êrodowiska bia∏ej emigracji rosyjskiej
i wspó∏prac´ z Niemcami hitlerowskimi mniejszoÊci narodowych54.
Osobnà grup´ stanowià funkcjonariusze tzw. Polskiej Policji z Generalnego Gubernatorstwa (Polnische Polizei), okreÊlanej potocznie jako policja granatowa, wyst´pujàcy w sprawie „Targowica”55. Ranga zabarwienia powodowa∏a, ˝e na przedwojennych
policjantów i przodowników wi´ziennictwa, których zarejestrowano za wspó∏prac´
z okupantem w dziale XXI, wypisywaç nale˝a∏o równie˝ karty w dziale XXIII.
Przy tym wszystkim zauwa˝yç nale˝y, ˝e choç instrukcje wyraênie oddziela∏y
cz∏onkostwo w aparacie hitlerowskim od wspó∏pracy z nim, to na podstawie zachowanej cz´Êci KZ granice dzia∏ów XX i XXI jawià si´ jako doÊç niejasne. W wielu
przypadkach na podstawie jedynie zapisu na karcie kartotecznej nie mo˝na oceniç,
dlaczego karta znalaz∏a si´ w tym, a nie w innym dziale. Pewnà wskazówkà mo˝e byç
fakt, ˝e figuranci dzia∏u XX noszà w du˝ej mierze nazwiska niemieckie, a dzia∏u
XXI nazwiska polskie – byç mo˝e ró˝nica dotyczy podpisania przez nich ró˝nych
stopni niemieckiej listy narodowej. Obywatelstwo niemieckie i pe∏ni´ praw otrzyma∏y jedynie grupy I i II, czyli tzw. reichsdeutsche; to oni zapewne tworzyli aparat administracyjny i aktyw partyjny w Kraju Warty, im te˝ po wojnie odmówiono rehabilitacji. Na kartach jednak okreÊlenie RD niemal nie wyst´puje, a przy adnotacjach
o wpisie na DVL brak dok∏adniejszych danych. Rozwiàzaniem mo˝e byç tak˝e traktowanie s∏u˝by w Wehrmachcie jako g∏ównego kryterium: tak˝e volksdeutsche III
grupy byli zobowiàzani do s∏u˝by wojskowej, jedynie grupa IV by∏a od niej zwolniona. Mo˝e w takim sposobie zapisu znajduje odzwierciedlenie inny ni˝ np. na Górnym Âlàsku czy Pomorzu, tj. generalnie dobrowolny charakter wpisu na DVL w Kraju Warty56. Ostatecznie o wszystkim decydowa∏a wiedza miejscowego pracownika
54
55

56

AIPN Po, 003/261–287.
AIPN Po, 3/68–99; zob. te˝: R. Litwiƒski, Komisja rehabilitacyjno-kwalifikacyjna dla by∏ych policjantów
(1946–1952), „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 36, s. 117–119, 127.
Szerzej o tym zob.: K. Stryjkowski, Po∏o˝enie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemieckà list´ narodowoÊciowà w latach 1945–1955, Poznaƒ 2004.
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ewidencji, choç w zapisy na kartach przysy∏anych przez organa bezpieczeƒstwa publicznego z innych województw raczej nie ingerowano.
Zachowany w szczàtkowej formie dzia∏ XXII – „Przest´pcy wojenni” jest wypadkowà dwóch poprzednich dzia∏ów. Zawiera karty funkcjonariuszy aparatu okupacyjnego oraz cz∏onków za∏óg obozów pracy, wi´zieƒ itp. Wszystkie one powsta∏y
na podstawie spraw zakoƒczonych wyrokami sàdowymi.
Drugà grup´ dzia∏ów, jakà mo˝na wydzieliç z kartoteki zagadnieniowej, stanowià szeroko poj´te organizacje konspiracyjne z okresu wojny i lat powojennych, tj.
dzia∏y II, VIII i XVII.
Chronologicznie najwczeÊniejszym jest dzia∏ XVII: „Kierowniczy aktyw reakcyjny z okresu okupacji i po wyzwoleniu”, a w drugiej wersji: „Reakcyjne organizacje
z okresu okupacji i po wyzwoleniu”. Podzia∏ taki jest nieprzypadkowy. Nie wypisywano kart na szeregowych cz∏onków organizacji dzia∏ajàcych tylko w czasie okupacji, poprzestano na kadrze dowódczej, cz∏onkach sztabów i pionów wywiadowczych.
W odniesieniu do organizacji nadal funkcjonujàcych po wyzwoleniu takiego rozró˝nienia nie by∏o, stàd doÊç zaskakujàce poczàtkowo kontrasty. W dziale znajdujà si´
zarówno ludzie zajmujàcy stanowiska kierownicze i dowódcze, jak równie˝ szeregowi cz∏onkowie: ˝o∏nierze, sanitariuszki, ∏àczniczki itp. Sporà cz´Êç stanowià te˝ osoby wspó∏pracujàce z oddzia∏ami leÊnymi, dostarczajàce im ˝ywnoÊci, przechowujàce
broƒ czy choçby niewspó∏dzia∏ajàce z organami bezpieczeƒstwa w likwidacji band.
Nie ma natomiast wàtpliwoÊci co do zakresu chronologicznego dzia∏u: okres dzia∏alnoÊci wi´kszoÊci figurantów okreÊlony jest na lata 1940–1945 do 1947.
Cz´Êç kart powsta∏a na podstawie spraw obiektowych „Zguba”57 i „Las”58 traktujàcych ogólnie o niekomunistycznym podziemiu zbrojnym w trakcie i po wojnie,
inne na podstawie spraw obiektowych dotyczàcych konkretnych organizacji czy Êrodowisk (np. sprawa „Niemen” prowadzona przeciwko cz∏onkom Armii Krajowej
na Nowogródczyênie59) oraz spraw Êledczych. Wskutek tego reprezentowane jest
szerokie spektrum organizacji podziemnych: od Zwiàzku Walki Zbrojnej i Armii
Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Si∏ Zbrojnych, a odnoÊnie do lat powojennych Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” (traktowanego jako organizacyjne przed∏u˝enie AK) i Narodowego
Zwiàzku Wojskowego, przez Polskà Armi´ Ludowà, Bataliony Ch∏opskie po organizacje regionalne, w tym z Poznaƒskiego: Wielkopolskà Organizacj´ Wojskowà
i Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich. Obok wojskowych sà te˝ reprezentowane
cywilne piony Polskiego Paƒstwa Podziemnego: Delegatura Rzàdu na Kraj, Paƒstwowy Korpus Bezpieczeƒstwa, Ojczyzna. Odnotowaç równie˝ nale˝y obecnoÊç
dzia∏aczy i oficerów ukraiƒskich, litewskich, bia∏oruskich i rosyjskich wspó∏pracujàcych z hitlerowskimi Niemcami (sprawa „Gamma”).
Dzia∏ II, czyli „Nielegalne organizacje po wyzwoleniu”, obejmuje lata od koƒca
wojny a˝ do po∏owy lat szeÊçdziesiàtych, tematykà zaÊ jest zbli˝ony do dzia∏u XVII
57
58
59

AIPN Po, 003/201–228.
AIPN Po, 003/288–302, 304–308, 310, 312–313, 315.
AIPN Po, 003/352.
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– „Kierowniczy aktyw reakcyjny...”. W pewnym sensie stanowi jego kontynuacj´,
lecz dotyczy wy∏àcznie osób prowadzàcych antypaƒstwowà dzia∏alnoÊç w okresie powojennym w organizacjach niedzia∏ajàcych w czasie okupacji i niewywodzàcych si´
z nich bezpoÊrednio. Dla aparatu bezpieczeƒstwa, uznajàcego postaw´ w czasie wojny i bezpoÊrednio po jej zakoƒczeniu za punkt wyjÊciowy do inwigilacji, by∏ to spory problem. Opracowany w resorcie instrukta˝ stwierdza∏: „Wi´kszoÊç cz∏onków
zbrojnego podziemia [...] rekrutuje si´ z ludzi, którzy w czasie okupacji ze wzgl´du
na swój m∏ody wiek nie byli cz∏onkami zbrojnych organizacji ani te˝ w pierwszych
latach po wyzwoleniu”60. Charakterystyczna jest du˝a iloÊç kart cz∏onków nielegalnych organizacji harcerskich (skautowskich) czy w ogóle – m∏odzie˝owych o nierzadko wymyÊlnych nazwach. Niewielka szkodliwoÊç tych organizacji, zazwyczaj niezbyt liczebnych, ograniczonych zasi´giem terytorialnym, a cz´sto nieprowadzàcych
de facto ˝adnej dzia∏alnoÊci, powodowa∏a, ˝e wyroki by∏y stosunkowo niskie, niekiedy – zw∏aszcza po 1956 r. – koƒczy∏o si´ jedynie na napomnieniach. Nie dotyczy∏o
to jednak za∏o˝ycieli i przywódców organizacji – ci zazwyczaj byli starsi od swoich
kolegów. Wynikaç to mog∏o tak˝e z posiadania przez nich pojedynczych sztuk broni palnej, znalezionej w lesie.
Pod nazwà: „Bandy terrorystyczno-rabunkowe” (dzia∏ VIII) kryje si´ przynale˝noÊç do band oraz – w przypadku ludzi, którzy do takowych nie nale˝eli: napady
z bronià w r´ku. Ta druga kategoria figurantów wyró˝nia si´, dzi´ki sprawie „P-64”,
o której ni˝ej, kartami nowego typu. Zdecydowanà wi´kszoÊç dzia∏u stanowià cz∏onkowie antykomunistycznego podziemia zbrojnego dzia∏ajàcy po 1944 r. Wprawdzie
w myÊl instrukcji cz∏onków band b´dàcych grupà zbrojnà organizacji nale˝a∏o traktowaç jako cz∏onków tych organizacji i wykazywaç odpowiednio w dzia∏ach II, III
i XVIII, w praktyce by∏o to trudne do przeprowadzenia. W dziale VIII umieszczono np. karty na cz∏onków organizacji podziemnych, którzy ujawniajàc si´ w czasie
amnestii, deklarowali przynale˝noÊç do poszczególnych grup zbrojnych, nawet jeÊli
nie prowadzili potem dzia∏alnoÊci antypaƒstwowej. Te karty, majàce swój odpowiednik w sprawach obiektowych „Amnestia”61, stanowià jedynie niewielkà cz´Êç dzia∏u,
gros powsta∏o na podstawie spraw i Êledztw prowadzonych przeciw konkretnym oddzia∏om i grupom zbrojnym. Oddzia∏y te sà okreÊlane wedle nazwisk lub pseudonimów dowódców, niezale˝nie od tego, czy dzia∏a∏y samodzielnie, czy stanowi∏y cz´Êç
wi´kszej ca∏oÊci. Nie zawsze mo˝na by∏o ustaliç, czy grupa zbrojna by∏a podporzàdkowana jakiejÊ organizacji. Cz´sto zresztà podleg∏oÊç by∏a iluzoryczna, Êwiadczy
o tym choçby struktura Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta”
i wielu nale˝àcych do niej, przynajmniej oficjalnie, pododdzia∏ów. Cz´sto za identyfikacj´ wystarcza∏o ustalenie, co figurant robi∏ w czasie wojny. Ró˝nica mi´dzy dzia∏ami „Kierowniczy aktyw reakcyjny...” oraz „Nielegalne organizacje...” a „Bandy...”
jest niezbyt precyzyjna: samo okreÊlenie „bandy” wskazuje na wystàpienie z bronià

60

61

Referat opracowany w Dep. III MBP w 1952 r. na temat podziemia zbrojnego (Aparat bezpieczeƒstwa
w Polsce w latach 1950–1952. Taktyka, strategia, metody, red. A. Paczkowski, Warszawa 2000, s. 242–243).
AIPN Po, 003/363–365.

32

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:15

Page 33

Charakterystyka kartoteki zagadnieniowej…
w r´ku przeciwko w∏adzy ludowej, nie przesàdza jednak przecie˝ o charakterze bandy. Piony ewidencji operacyjnej boryka∏y si´ z tym problemem w trakcie tworzenia
kartotek zagadnieniowych.
Analizujàc zapisy na kartach, zauwa˝yç mo˝na pewnà prawid∏owoÊç: cz∏onkowie
band w wi´kszoÊci byli aktywni na terenie podlegajàcym WUBP w Poznaniu, niezale˝nie od tego, czy byli to ludzie miejscowi, czy element nap∏ywowy. Tak˝e karty przes∏ane przez inne jednostki organów bezpieczeƒstwa dotyczà figurantów dzia∏ajàcych
na terenie Wielkopolski. W przypadku kierowniczego aktywu nierzadko miejsce
(a cz´sto i okres) dzia∏alnoÊci by∏o odleg∏e; ludzie ci po prostu przyje˝d˝ali do Wielkopolski z innych rejonów; w takim przypadku karta „w´drowa∏a” za nimi z w∏aÊciwego – wedle miejsca zamieszkania – wojewódzkiego urz´du bezpieczeƒstwa.
Jedynie cz´Êciowo do opisanych powy˝ej dzia∏ów zbli˝ony jest dzia∏ IX: „Nielegalne posiadanie broni”. Mimo ˝e wielu cz∏onków antykomunistycznego podziemia
zbrojnego by∏o skazywanych w∏aÊnie za posiadanie broni, w dziale tym wyst´pujà
rzadko. Obowiàzujàce instrukcje nakazywa∏y kwalifikowaç tak tylko osoby nieb´dàce cz∏onkami band i organizacji, w takich przypadkach na kartach z odpowiednich
dzia∏ów (g∏ównie II, III, VIII i XVIII) umieszczano dodatkowe adnotacje. Nie wypisywano natomiast odr´bnych kart do dzia∏u XI. Jego wi´kszoÊç stanowià osoby
ujawniajàce fakt posiadania broni w trakcie amnestii („Ujawnienia – nielegalne posiadanie broni”)62, nie tylko zresztà cz∏onkowie organizacji podziemnych, ale i osoby narodowoÊci niemieckiej.
Dzia∏ IX to tak˝e dezerterzy z WP, SOK, MO i UB, cz´Êç z nich równie˝ ujawnia∏a si´ w trakcie kolejnych amnestii. W ich przypadku informacje te stanowi∏y tylko uzupe∏nienie dzia∏u XI – „Dezercja”. Charakterystyczne, ˝e na kartach w dziale
XI rubryk´: „bli˝sze zabarwienie dzia∏u” wype∏nia adnotacja, czy figurant dezerterowa∏ z bronià czy bez broni. Jest to efekt instrukcji MBP nr 1 z 21 stycznia 1949 r.,
gdzie posiadanie broni traktowano ∏àcznie z wypadkami dezercji oraz wspomnianych wy˝ej poszukiwaƒ broni typowej w zwiàzku ze sprawà „P-64”. W 1965 r.,
w zwiàzku z majàcà miejsce w Warszawie w poprzednich latach serià zuchwa∏ych napadów z u˝yciem broni palnej63, w trakcie których by∏y ofiary Êmiertelne, organy
bezpieczeƒstwa prowadzi∏y w ca∏ym kraju dzia∏ania operacyjne, poszukujàc Êladów
skradzionych lub zagubionych sztuk broni. Przy tej okazji wprowadzono nowy wzór
kart na nielegalne posiadanie broni (patrz: rysunek poni˝ej), napad z jej u˝yciem
oraz zabójstwo. Stosowny rozkaz p∏k. Zabawskiego stwierdza∏ m.in.: „Celem [...]
zorganizowania nowej kartoteki zagadnieniowej obejmujàcej dane o osobach rejestrowanych za dzia∏alnoÊç bandyckà z bronià i informacje o nielegalnym posiadaniu
i utracie broni [...] prosz´ o spowodowanie wypisania [...] nowych kart zagadnienio62
63

AIPN Po, 003/348.
By∏y to: napad na sklep z obuwiem „Che∏mek” 4 XII 1957 r., zabójstwo plut. MO Kie∏czykowskiego 4 IV
1959 r., napad na poczt´ przy ul. Armii Ludowej 1 VI 1959 r. oraz – najg∏oÊniejszy – napad na konwój przewo˝àcy utarg Centralnych Domów Towarowych 22 XII 1964 r. Traktowane poczàtkowo jako odr´bne sprawy, okaza∏y si´ dzie∏em tej samej grupy przest´pczej i zosta∏y zarchiwizowane przez poszczególne WUSW
jako sprawa „P-64”. Informacje te oparto na materia∏ach b. WUSW w Poznaniu (AIPN Po, 06/67, t. 109).
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wych”64. Jak wynika z korespondencji, chodzi∏o g∏ównie o broƒ typowà, tj. b´dàcà
na wyposa˝eniu Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej. Niezwykle szczegó∏owo
traktowa∏y o tym poszczególne rubryki.
Karta na „Nielegalne posiadanie broni”, strony 1 i 4

Karta na „Nielegalne posiadanie broni”, strony 2 i 3

64

AIPN Po, 060/126, Napady i zabójstwa, k. 8; Rozkaz z dnia 9 IX 1965 r., b.p. Uzupe∏nieniem jest korespondencja dotyczàca sposobu wype∏niania kart. Por. te˝: ibidem, 078/17, Wzory druków KW MO Poznaƒ
Wydz. „C”.
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Kolejnà grup´ zagadnieƒ tworzà rozmaite formy kontaktów zagranicznych.
O tym, jak powa˝nie sprawy te traktowa∏y s∏u˝by bezpieczeƒstwa, Êwiadczy choçby
tytu∏ dzia∏u VI – „Zdrada ojczyzny”. W istocie chodzi tu o ucieczki za granic´ lub
usi∏owanie (przygotowanie) nielegalnego jej przekroczenia. W odniesieniu do lat
póêniejszych – dzia∏ si´ga drugiej po∏owy lat siedemdziesiàtych – g∏ównym zarzutem
staje si´ odmowa powrotu do kraju. Warte odnotowania jest do∏àczanie do cz´Êci
kart zdj´ç dowodowych lub legitymacyjnych – przy ˝adnym innym zagadnieniu sytuacja podobna nie ma miejsca. W odniesieniu do osób uciekajàcych po 1952 r., tj. po
wprowadzeniu dowodów osobistych, by∏o to regu∏à65. Materia∏y archiwalne, na podstawie których wystawiano karty, to akta paszportowe oraz sprawy operacyjnego
rozpracowania (tzw. SOR – II) dotyczàce konkretnych osób, które zbieg∏y za granic´. Poniewa˝ znajdowa∏y si´ one poza zasi´giem w∏adzy ludowej, nie ma odniesieƒ
do akt prokuratorskich i sàdowych. Odmiennie by∏o w przypadku osób zatrzymanych na granicy przez jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, choç nie zawsze oznacza∏o to, ˝e w danym archiwum znajdowa∏a si´ teczka sprawy. Cz´Êç kart wypisywano bowiem jedynie na podstawie kart z KOI nades∏anych przez WOP.
Dzia∏em pokrewnym do dzia∏u VI jest poÊwi´cony kontaktom z osobami zbieg∏ymi za granic´ dzia∏ VII. Tak˝e w tym przypadku nazwa: „Rodzina i najbli˝sze otoczenie osób zbieg∏ych za granic´” jest doÊç mylàca. Jako rodzin´ wykazywano cz´sto bardzo odleg∏ych krewnych, podobnie najbli˝sze otoczenie to nie tylko
przyjaciele czy znajomi, ale tak˝e wspó∏pracownicy – zw∏aszcza gdy po ucieczce
figuranta sprawdzano zabezpieczenie zak∏adu, w którym by∏ zatrudniony. Kryterium by∏a jedynie znajomoÊç z uciekinierem: choç odnotowywano fakt utrzymywania kontaktów korespondencyjnych, nie by∏o to konieczne, aby osob´ umieÊciç
w dziale VII. Nale˝y pami´taç, ˝e jako uciekinierów traktowano równie˝ emigrantów polskich pozosta∏ych po wojnie w Europie Zachodniej, z tym ˝e do dzia∏u VII
zaliczano ich krewnych, natomiast kontakty niemajàce charakteru rodzinnego odnotowywano w dziale XVII. Ostatnie karty do dzia∏u VII wypisano w 1980 r.66
Dzia∏ XVII – „Podejrzane kontakty z zagranicà” by∏ du˝o bardziej rozbudowany,
bo te˝ decydowa∏a o tym wieloÊç i rozmaitoÊç kontaktów obywateli polskich z cudzoziemcami. Sàsiadujà ze sobà w tym dziale i Polacy repatrianci, i Niemcy, którzy po
1945 r. pozostali w Polsce, utrzymujàcy kontakt ze swymi krewnymi i znajomymi.
Osobnà grup´ stanowià dzia∏acze niemieckich ziomkostw, a w odniesieniu do Polaków – cz∏onkowie tzw. kompanii wartowniczych. Zdecydowanie najbardziej podejrzane by∏y kontakty niemajàce charakteru rodzinno-towarzyskiego. W orbicie zainteresowaƒ s∏u˝b bezpieczeƒstwa szczególne miejsce zajmowa∏y osoby spotykajàce si´
z przedstawicielami handlowymi i dyplomatycznymi innych paƒstw, tj. z osobami rejestrowanymi w sàsiednim XVI dziale – „Cudzoziemcy” vel „Obywatele paƒstw kapitalistycznych”. Podobnie traktowane by∏o korespondowanie i otrzymywanie paczek
(tzw. kontakt paczkowy) od organizacji religijnych i Êwieckich prowadzàcych dzia∏alnoÊç charytatywnà. Zwraca uwag´ fakt, ˝e jako podejrzane kontakty z zagranicà
funkcjonujà podejrzenia o szpiegostwo, które nie zosta∏o potem potwierdzone.
65
66

AIPN Po, 06/303, t. 166, Pismo nr OMB-1746/60 z dnia 31 V 1960 r., k. 59–60.
Ibidem, 0 6/245, t. 88, Pismo nr KB-03400/85 z dnia 3 VII 1985 r., b.p.
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W∏aÊnie szpiegostwo by∏o najpowa˝niejszym oskar˝eniem, jakie wiàza∏o si´
z utrzymywaniem jakichkolwiek kontaktów z cudzoziemcami. PoÊwi´cony temu zagadnieniu dzia∏ I obejmuje szpiegostwo na rzecz paƒstw kapitalistycznych, g∏ównie
Stanów Zjednoczonych, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.
Zasady organizowania i korzystania ze skorowidzów zagadnieniowych... nakazywa∏y
w∏aÊnie taki wewn´trzny podzia∏ dzia∏u na szpiegostwo amerykaƒskie, angielskie,
francuskie, zachodnioniemieckie i inne, powtarzajàc tu ustalenia zawarte w Wykazie
zabarwieƒ w KO67. Obok Êwiadomej wspó∏pracy z obcym wywiadem (lub ofert z∏o˝onych pod ich adresem) du˝à grup´ stanowià przypadki ujawnienia tajemnicy paƒstwowej cudzoziemcom, czy choçby znajomoÊç z ludêmi, którzy si´ tego dopuÊcili.
Spora cz´Êç kart dotyczy wspó∏pracy z wywiadem III Rzeszy, lecz tylko do wrzeÊnia
1939 r. – dzia∏alnoÊç od tego momentu traktowano jako element okupacji. W ten
sposób dzia∏ I obejmuje wszystkich obcych agentów, wyjàtkiem sà oskar˝ani o to
Êwiadkowie Jehowy. Natomiast polscy wywiadowcy sprzed wojny oraz organizacji wojennych i powojennych – winni si´ znaleêç w odpowiednio w dzia∏ach XXIII i XVII.
Podejrzliwe traktowanie cudzoziemców przebywajàcych w Polsce i Polaków
za granicà wyra˝a∏o si´ tak˝e w utrudnieniach wyjazdów zagranicznych. Wyjàtkiem
by∏o opuszczenie kraju na sta∏e z powodów politycznych; wydajàc na to zgod´ w∏adze
w taki sposób „pozbywa∏y si´” pewnych jednostek lub Êrodowisk. Przyk∏adem takiej
sytuacji jest powsta∏y na podstawie przej´tej w 1968 r. przez Wydzia∏ „C” KW MO
dokumentacji Wydzia∏u Paszportów i Dowodów Osobistych dzia∏ XIX – „Emigracja”68. Chronologicznie najstarsze karty pochodzà z lat 1962–1969 i dotyczà tzw. wyjazdów emigracyjnych do Izraela i RFN. W ten sposób odnotowano wówczas ca∏e rodziny. OdnoÊnie do emigrantów do Izraela cz´sto jako inne zagadnienie, w którym
wyst´pujà, wskazany jest „Syjonizm”. Warto zauwa˝yç, ˝e w ten sposób opisywano te˝
karty na funkcjonariuszy organów bezpieczeƒstwa paƒstwa narodowoÊci ˝ydowskiej.
Po 1969 r. charakter zagadnienia wyraênie si´ zmienia: przewa˝ajà wyjazdy na pobyt sta∏y z powodów rodzinnych. Figurantami sà g∏ównie kobiety wychodzàce za mà˝
za cudzoziemców, niekiedy te˝ dzieci ze zwiàzków mieszanych. Zauwa˝yç nale˝y, ˝e
rzadko celem ich wyjazdu by∏ kraj demokracji ludowej, zazwyczaj Zwiàzek Radziecki i Niemiecka Republika Demokratyczna. Wprawdzie nazwiska panieƒskie cz´Êci
tych kobiet wskazujà na niemieckie i ukraiƒskie bàdê bia∏oruskie pochodzenie, nie
jest to jednak regu∏à. Du˝o cz´Êciej Polki wiàza∏y si´ z Jugos∏owianami. Zdecydowanie przewa˝ajà natomiast obywatele paƒstw Europy Zachodniej: Niemcy, Francuzi,
Holendrzy, Brytyjczycy i Skandynawowie, a z innych kontynentów: Amerykanie, Kanadyjczycy i Australijczycy. Znaczàcà grup´ stanowià te˝ Arabowie.
Dzia∏y V – „Sabota˝” vel „Szkodnictwo” i IV – „Dywersja” poÊwi´cone sà przest´pstwom o charakterze gospodarczym. Choç liczone oddzielnie, ju˝ od poczàtku
traktowane by∏y ∏àcznie, tak np. traktuje je Omówienie zasad organizowania kartoteki zagadnieniowej. Byç mo˝e zmienia∏a si´ te˝ kwalifikacja czynów z „Dywersji”
67
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AIPN Po, 06/303, t. 129, Wykaz zabarwieƒ w KO, b.p.
Ibidem, 06/245, t. 75, Perspektywiczny plan pracy [...] Sekcji II [Wydzia∏u „C” KW MO Poznaƒ] na rok
1970, k. 8.
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na ∏agodniejsze „Szkodnictwo”, gdy˝ na wi´kszoÊci kart „dywersyjnych” cyfr´ IV
poprawiono na V. G∏ównym zarzutem wobec figurantów jest zabór mienia spo∏ecznego i dzia∏anie na szkod´ paƒstwa. Choç karty zak∏adano do poczàtku lat siedemdziesiàtych, wi´kszoÊç z nich przypada na lata czterdzieste i pi´çdziesiàte. Wtedy jako dzia∏alnoÊç sabota˝owà i dywersyjnà traktowano wypadki w zak∏adach
przemys∏owych, katastrofy komunikacyjne, zw∏aszcza kolejowe, itp. Osobnym wàtkiem jest rolnictwo i funkcjonowanie os∏awionych spó∏dzielni produkcyjnych. Jako
swoistà ciekawostk´ mo˝na podaç, ˝e do kategorii szkodnictwa zakwalifikowano
tak˝e straty powsta∏e na skutek wybryków chuligaƒskich, np. spowodowanych przez
pseudokibiców pi∏karskich.
Bez wàtpienia najbarwniejszym, jeÊli idzie o ró˝norodnoÊç przest´pstw, jest dzia∏
XII – „Wroga propaganda”, kalejdoskop postaw ocenianych w ten sposób jest bowiem bardzo du˝y. Rzecz jasna podstawowym przejawem wrogiej propagandy by∏o
rozpowszechnianie „nieprawomyÊlnych” opinii w formie ustnej (tzw. szeptanka) lub
pisemnej. Przez t´ ostatnià rozumieç nale˝y nie tylko kolporta˝ ulotek i literatury,
ale tak˝e pisanie anonimów. O skutecznoÊci s∏u˝b bezpieczeƒstwa Êwiadczy iloÊç autorów anonimowych listów, którzy po identyfikacji zostali odnotowani w kartotece.
Tematyka propagandy by∏a zró˝nicowana; od przekazywania informacji zaczerpni´tych z zachodnioeuropejskich rozg∏oÊni radiowych, z Radiem Wolna Europa na czele, po bardziej popularne formy „l˝enia dostojników paƒstwowych i partyjnych”
oraz „wyszydzania w∏adz Zwiàzku Radzieckiego”, wreszcie niszczenie portretów,
pomników itp.
Przejawy wrogiej propagandy dostrzegano w wielu aspektach ˝ycia, na uczelniach, gdzie odnotowywano przypadki krytyki wobec PRL i ZSRR, w zak∏adach
pracy, w których mia∏y miejsce przerwy w produkcji i strajki, spó∏dzielniach produkcyjnych borykajàcych si´ z wrogà postawà ku∏aków, szko∏ach, skàd usuwano nauk´
religii itd. Do tego zagadnienia zaliczono te˝ ludzi wyrzuconych z PPR i PZPR jako element niepewny ideologicznie – postawa taka okreÊlana by∏a jako „rozbijactwo”. Innym okreÊleniem stosowanym w opisie kart jest „rewizjonizm”, oznaczajàcy chwalenie faszyzmu, choçby przez przypominanie stosunku Armii Czerwonej
do ludnoÊci cywilnej. Organy bezpieczeƒstwa zwraca∏y na to tym baczniejszà uwag´,
jeÊli figurant by∏ autochtonem. Odnotowywano równie˝ malowanie na murach symboli hitlerowskich, mia∏o ono jednak raczej charakter chuligaƒski.
O tym, ˝e propaganda mog∏a przybraç formy bardziej drastyczne, Êwiadczà karty na „pobicie dzia∏acza partyjnego” opatrywane adnotacjà „aspekt polityczny”.
Z dzia∏u „Wroga propaganda” wydzielone zosta∏y dwa inne dzia∏y: „Wydarzenia
marcowe” (dzia∏ XXVIII a) – cz´Êciowo oraz „Wypadki poznaƒskie” (dzia∏ XXX).
Wskazuje na to sposób opisu najstarszych kart69, na których pierwotny numer dzia∏u zosta∏ przekreÊlony bàdê po prostu poprawiony. Dzia∏ XXX to uczestnicy zamieszek w czerwcu 1956 r. w Poznaniu. Wi´kszoÊç figurantów uczestniczy∏a w atakach
na budynki paƒstwowe, napaÊciach na funkcjonariuszy, stra˝ników wi´ziennych. Sà
69

Pismo KB-03400/85 Wydz. „C” WUSW w Poznaniu z dnia 3 VII 1985 r. (AIPN Po, 06/245, t. 88, b.p.)
jako koƒcowe daty dla nap∏ywu kart do tych dzia∏ów podaje lata 1957 (XXX) i 1968 (XXVIII a).
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te˝ osoby oskar˝one ogólnie o udzia∏ w zamieszkach, bez podawania szczegó∏ów
o ich przest´pstwach. Sporà grup´ stanowià uwolnieni przez demonstrantów wi´êniowie obozu pracy w Mrowinie i wi´zienia w Poznaniu.
Natomiast „marcowcy” to prawie wy∏àcznie uczniowie i studenci oskar˝eni
o udzia∏ w nielegalnych zgromadzeniach oraz kolporta˝ ulotek i wydawnictw. Cz´Êci z nich zarzucano tak˝e zniewa˝enie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Niemal bez wyjàtku karty odnoszà si´ do prowadzonych przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa
Êledztw i rozpracowaƒ zakoƒczonych wyrokiem sàdowym. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piÊmie p∏k. Zabawskiego70 przy wypisywaniu kart nale˝a∏o dok∏adnie podawaç dane personalne rodziców, ∏àcznie z miejscem pracy i zajmowanym stanowiskiem. Zwraca uwag´ zalecenie, by okreÊlaç narodowoÊç figuranta.
Numeracja dzia∏u XXVIII a w sposób oczywisty nasuwa skojarzenia z dzia∏em
XVIII – „Syjonizm” vel „Proizraelskie stanowisko”. Ze wspomnianego pisma wynika wyraênie, ˝e od poczàtku traktowano „Wydarzenia marcowe” jako podgrup´
dzia∏u „Syjonizm”. Bez dotarcia do szczegó∏owych wytycznych nie sposób wi´c wyjaÊniç, dlaczego cz´Êç kart dzia∏u XXVIII a ma pierwotnie numer XII, co oznacza∏oby, ˝e poczàtkowo traktowano je jako „Wrogà propagand´”, a dopiero potem
przepisano do dzia∏u „Syjonizm”. Byç mo˝e wytyczne Zabawskiego jedynie systematyzowa∏y zasady ewidencjonowania „marcowców”, pami´taç nale˝y, ˝e polecenie
„natychmiastowej rejestracji wszystkich osób podleg∏ych zg∏oszeniu w zwiàzku z wydarzeniami marcowymi” by∏o wydane trzy tygodnie wczeÊniej71. Równie dobrze
móg∏ byç to jednak efekt póêniejszej weryfikacji zawartoÊci dzia∏u XII, np. podczas
aktualizacji.
S∏u˝by bezpieczeƒstwa traktowa∏y „Wydarzenia marcowe” i „Syjonizm” ∏àcznie,
lecz jest mi´dzy nimi wyraêna ró˝nica: zarejestrowani „marcowcy” raczej pozostali
w kraju, natomiast „syjoniÊci” w wi´kszoÊci z niego wyjechali. Zresztà kart okreÊlonych jako „syjonistyczne” jest bardzo ma∏o, ocen´ ich dodatkowo utrudnia fakt, ˝e
niemal wszystkie dotyczà Kalisza (?!) Co ciekawe: tak˝e protokó∏ brakowania
z 1983 r. informuje o zniszczeniu niewielkiej iloÊci kart z dzia∏u „Syjonizm”72.
Ostatnim dzia∏em jest stosunkowo du˝y, bo liczàcy ok. 23 cm dzia∏ X – „Prawica
w ruchu ludowym”. Podobnie jak dzia∏y dotyczàce wspó∏pracy z okupantem hitlerowskim powsta∏ on na podstawie sprawy obiektowej „Prawica ludowa”73. Wi´kszoÊç zapisów odnosi si´ do lat 1945–1947, tj. okresu dzia∏ania PSL, ale sporo kart
dotyczy aktywnoÊci cz∏onków ZSL, którzy mieli PSL-owski rodowód, w po∏owie lat
szeÊçdziesiàtych. Reprezentowane te˝ sà ludowe organizacje m∏odzie˝owe (Wici,
Zwiàzek M∏odzie˝y Wiejskiej) oraz inne partie, np. Stronnictwo Pracy, na terenie
wsi. Przy wi´kszoÊci figurantów jako bli˝sze okreÊlenie zabarwienia podany jest fakt
zamieszkania na wsi bàdê w mieÊcie, ró˝nica bardzo istotna, gdy˝ odnoÊnie do wsi
70
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AIPN Po, 06/303, t. 129, Pismo OMB-01544/68 Biura „C” MSW z dnia 11 IV 1968 r., b.p.
Ibidem, Powo∏anie si´ na polecenie dyrektora generalnego MSW ds. S∏u˝by Bezpieczeƒstwa gen. R. Matejewskiego z 22 marca 1968 r.
SyjoniÊci to figuranci sprawy obiektowej „Zadra” dotyczàcej mniejszoÊci narodowych (AIPN Po, 003/500,
556 oraz materia∏y administracyjne ibidem, 06/226 – wykazy nazwisk).
AIPN Po, 003/167, 169, 171–197, 199.
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interesowano si´ jedynie aktywem od szczebla gminy, natomiast cz∏onków PSL
w miastach rejestrowano w ca∏oÊci. Ta grupa to nie tylko dzia∏acze, ale cz´sto sympatycy, dla których przystàpienie do PSL by∏o jedynà mo˝liwoÊcià zademonstrowania antykomunistycznej postawy. Cz´sto nie prowadzili oni wi´kszej dzia∏alnoÊci;
karty powstawa∏y jedynie na podstawie partyjnych list cz∏onkowskich.
Wymyka si´ próbom klasyfikacji tematyka kart z dzia∏u XXVII („Ró˝ne”) oznaczanego niekiedy jako dzia∏ „R”. Cz´Êç z nich dotyczy przest´pstw pospolitych
niekwalifikujàcych si´ do ˝adnego z innych dzia∏ów, sà jednak te˝ takie, które wyraênie odnoszà si´ do wspó∏pracy agenturalnej, np.: „b. wspó∏pracownik organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa – zdradzi∏ tajemnic´ wspó∏pracy”, „wprowadzi∏ w b∏àd organa bezpieczeƒstwa paƒstwa” czy „VD w czasie okupacji – Polakom nie szkodzi∏”,
choç z dalszych zapisów wnioskowaç mo˝na o wspó∏pracy. Nie sposób si´ pos∏u˝yç
wytycznymi, gdy˝ podajà one nie to, co nale˝a∏o, ale to, czego nie nale˝a∏o odnotowaç. Chodzi mianowicie o karty wypisane tylko na podstawie adnotacji o wyroku
skazujàcym, bez bli˝szego (niekiedy ˝adnego) okreÊlenia zabarwienia przest´pstwa.
Jak si´ wydaje, dzia∏ „Ró˝ne” s∏u˝y∏ jako swoista przechowalnia zabarwieƒ nietypowych, jako przyk∏ad niech pos∏u˝y fakt, ˝e w zestawieniu z 1983 r. w dziale XIV sàsiadujà za sobà m.in.: narkomani i hipisi, osoby penetrujàce obiekty wojskowe
i duszpasterze akademiccy, nielegalnie przekraczajàcy granic´ cudzoziemcy i legalnie wyje˝d˝ajàcy na Zachód polscy specjaliÊci74. Przyk∏adów takich przest´pstw
w poznaƒskiej KZ nie ma, natomiast z innych zabarwieƒ uwzgl´dnionych w 1983 r.
w dziale znajdujà si´ karty dotyczàce pos∏ugiwania si´ sfa∏szowanymi dokumentami
oraz pobicia niebezpiecznym narz´dziem. Ciekawostkà sà dwie inne, wypisane z powodu podj´cia pracy w Ksi´garni Êw. Wojciecha w Poznaniu oraz „l˝enia obywateli
z powodu ich bezwyznaniowoÊci”. Sàdzàc po zabarwieniu, powinny si´ raczej znaleêç w dziale XV, obejmujàcym aktyw organizacji religijnych.

Podsumowanie
Poznaƒska kartoteka zagadnieniowa, a ÊciÊlej ujmujàc: ta jej cz´Êç, którà w momencie aktualizacji przekazano do archiwum, ju˝ wówczas zosta∏a uznana przez
kierownictwo Wydzia∏u „C” za zespó∏ o du˝ej wartoÊci historycznej. Analiza zachowanych dzisiaj materia∏ów archiwalnych i pomocy ewidencyjnych S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w pe∏ni t´ ocen´ potwierdza, choç zapewne w sposób niezamierzony przez
autorów. Kartoteka zagadnieniowa bowiem w dok∏adny sposób ukazuje zasi´g inwigilacji spo∏eczeƒstwa przez organa bezpieczeƒstwa. Podaje kryteria, jakimi si´ one
kierowa∏y, kwalifikujàc postaw´ figuranta do takiej, a nie innej kategorii wrogich
wystàpieƒ. Daje wskazówki, jak wyglàda∏y powiàzania pomi´dzy poszczególnymi zagadnieniami oraz ich hierarchia. Pokazuje tak˝e, jak na przestrzeni lat zmienia∏o si´
postrzeganie przez aparat przejawów dzia∏alnoÊci antypaƒstwowej, faktycznej lub
74

AIPN Po, 06/245, t. 75, Wytyczne do prowadzenia kartoteki zagadnieniowej z dnia 21 lipca 1983 r., k. 3.
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jedynie za takà uznanej. Wreszcie – posiada struktur´ nadanà przez wytwórc´, g∏ównie dlatego, ˝e od 1983 r. nie by∏a u˝ywana do sprawdzeƒ bie˝àcych. Dzi´ki temu
omin´∏a jà fala przeprowadzonego w latach 1989–1990 masowego brakowania. Kartoteka zagadnieniowa jest wi´c wÊród zbiorów kartotecznych s∏u˝b bezpieczeƒstwa
PRL êród∏em historycznym szczególnego znaczenia.

