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Grupy operacyjne Stasi
w krajach bloku wschodniego
Wprowadzenie
Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego (Ministerium für Staatssicherheit – MfS) dysponowa∏o w krajach bloku wschodniego – z wyjàtkiem Rumunii – oraz w krajach rozwijajàcych si´ w∏asnymi jednostkami (Diensteinheiten)
lub grupami operacyjnymi (Operativgruppen – OG) funkcjonujàcymi na podstawie porozumieƒ mi´dzynarodowych. Pracownicy tych jednostek zatrudniani byli zale˝nie od pionu resortu, w którym pracowali1. Polityczno-operacyjne
kompetencje tych grup obejmowa∏y wszystkich obywateli NRD, którzy na
krótko lub na d∏u˝szy czas zatrzymywali si´ w danym kraju. Poniewa˝ dzia∏alnoÊç Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego w takich krajach, jak Bu∏garia, W´gry i Czechos∏owacja, koncentrowa∏a si´ na zapobieganiu ucieczkom
obywateli Niemiec Wschodnich do RFN, a tak˝e na kontroli turystyki i podró˝y oraz zagranicznego personelu paƒstwowych biur podró˝y, od lat siedemdziesiàtych dzia∏ajàce tam grupy operacyjne nadzorowane by∏y przez odpowiedzialny za te zadania Wydzia∏ G∏ówny VI (MfS-Hauptabteilung VI) resortu2.
Od roku 1976 w krajach tych dzia∏a∏y tak˝e agendy za∏o˝onej nieco wczeÊniej
Centralnej Grupy Koordynacyjnej (Zentrale Koordinierungsgruppe – ZKG)3,
zatrudniajàce w ka˝dym z nich jednego lub dwóch pracowników, których zadaniem by∏o zwalczanie instytucji u∏atwiajàcych ucieczk´ oraz zapobieganie
podejmowanym przez obywateli NRD staraniom o uzyskanie azylu poprzez
ambasady krajów zachodnich.
Niezale˝nie od tego, od roku 1986 kontrwywiad delegowa∏ do tych krajów
oficerów ∏àcznikowych, którzy wspó∏pracujàc z etatowymi pe∏nomocnikami do
spraw bezpieczeƒstwa ambasad NRD, zajmowali si´ kwestiami zwiàzanymi
z obronnoÊcià, to znaczy sprawdzaniem kontaktów kierowników i pracowników
ambasady, kontrolowaniem ich czasu wolnego, ochronà tajemnicy s∏u˝bowej
i paƒstwowej oraz kontrolà zatrudnionych w placówce obywateli kraju pobytu.
Do zadaƒ oficerów ∏àcznikowych nale˝a∏o tak˝e kontrolowanie innych zagranicznych przedstawicielstw NRD oraz praca kontrwywiadowcza wÊród turystów
1

Chodzi o konkretne piony, takie jak kontrwywiad, kontrola podró˝y i ruchu turystycznego, gospodarki narodowej, szkó∏ wy˝szych itp.
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Por. M. Tantzscher, Die Hauptabteilung VI. Grenzkontrollen, Reise- und Touristenverkehr, MfS-Handbuch, cz. III/14.
3
Por. B. Eisenfeld, Die Zentrale Koordinierungsgruppe. Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung,
MfS-Handbuch, cz. III/17.
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wschodnioniemieckich, którzy w oÊrodkach wypoczynkowych nawiàzywali kontakty z osobami podró˝ujàcymi na Zachód.
W dzia∏alnoÊci na terenie Zwiàzku Radzieckiego i Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej najwa˝niejszy by∏ Wydzia∏ G∏ówny II Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego (MfS-Hauptabteilung II), czyli kontrwywiad. Do jego zadaƒ nale˝a∏y:
koordynacja wspó∏pracy z partnerskimi s∏u˝bami, demaskowanie rezydentur i poszczególnych agentów paƒstw nale˝àcych do NATO ze szczególnym uwzgl´dnieniem RFN, a tak˝e informowanie kierownictwa partyjnego i paƒstwowego NRD
o zjawiskach wa˝nych z punktu widzenia bezpieczeƒstwa paƒstwowego.
Pracownicy G∏ównego Zarzàdu Wywiadu (Hauptverwaltung Aufklärung
– HVA) z regu∏y dzia∏ali samodzielnie i nie wchodzili w sk∏ad grup operacyjnych.
Formalnie przedstawiciele Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego byli
zwiàzani z ministerstwami spraw wewn´trznych w Pradze, Sofii, Budapeszcie
i Warszawie, którym podlega∏y s∏u˝by bezpieczeƒstwa danego kraju. Jedynie
w przypadku Moskwy za sprawy zwiàzane z grupà operacyjnà by∏ bezpoÊrednio
odpowiedzialny minister bezpieczeƒstwa narodowego.
Wspó∏praca odbywa∏a si´ na podstawie dwustronnych i wielostronnych porozumieƒ i zwiàzanych z nimi protoko∏ów, a tak˝e regulaminów grupy operacyjnej
oraz zatwierdzonego planu wspó∏pracy. Aktualny zestaw zadaƒ ustalano podczas
regularnie odbywanych konsultacji. Pracowników delegowano za granic´ najcz´Êciej na cztery lata, a po tym okresie personel by∏ wymieniany. Kontakty ze s∏u˝bami partnerskimi kraju pobytu oraz wymiana tajnej poczty przebiega∏y zazwyczaj za poÊrednictwem oficerów ∏àcznikowych oraz bezpoÊrednio przez biura
kontaktów z zagranicà, które tak˝e podejmowa∏y decyzje dotyczàce problemów
operacyjnych, na przyk∏ad wspólnego opracowania dzia∏aƒ operacyjnych (Operative Vorgänge – OV) centralnego znaczenia, wykorzystania specyficznej techniki,
zatrzymaƒ i poszukiwaƒ. W konkretnych przypadkach Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego zwraca∏o si´ tak˝e do s∏u˝b granicznych lub celnych danego
kraju, które na zlecenie miejscowych organów bezpieczeƒstwa zbiera∏y dodatkowe informacje. Niezale˝nie od tego mi´dzy grupà operacyjnà i s∏u˝bami bezpieczeƒstwa danego kraju istnia∏a bezpoÊrednia wymiana informacji, na przyk∏ad
w przypadkach podejrzenia ucieczki obywateli NRD do RFN, kiedy obywatele ci
nawiàzywali kontakty z obywatelami krajów zachodnich lub przedsi´biorstwami
turystycznymi lub kiedy istnia∏y dowody na ich „antypaƒstwowà dzia∏alnoÊç”.
Sta∏ym elementem pracy grup operacyjnych by∏y proÊby o kontrole kierowane do innych wydzia∏ów Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego, a dotyczàce osób, które wczeÊniej by∏y ju˝ rozpracowywane. Wielu obywateli NRD wykorzystywa∏o bowiem pobyt w Bu∏garii, Czechos∏owacji, na W´grzech lub w Polsce,
by spotkaç si´ z krewnymi i znajomymi z RFN, razem z nimi sp´dziç urlop, a czasem – wspólnie zaplanowaç ucieczk´ na Zachód.
Jedna grupa operacyjna liczy∏a od oÊmiu do czternastu etatowych pracowników, a wi´c niezwykle ma∏o w porównaniu z ich zakresem obowiàzków. Tak˝e
liczba podlegajàcych im oraz tak zwanym referatom podstawowym (Basisreferate) grup operacyjnych w Ministerstwie Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego tajnych
wspó∏pracowników – do których nale˝eli przede wszystkim mieszkajàcy za granicà obywatele NRD – by∏a wzgl´dnie niewielka. Do realizowania zadaƒ stosowano strategie sprawdzone ju˝ na terenie NRD. Najwa˝niejsza by∏a tu rozrasta-
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jàca si´ z biegiem lat siatka tajnych wspó∏pracowników (inoffizielle Mitarbeiter
– IM), spo∏ecznych wspó∏pracowników na rzecz bezpieczeƒstwa (Gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit – S)4, a tak˝e oficerów pracujàcych na etacie niejawnym (Offizieren im besonderen Einsatz – OibE)5. Pracowali oni w instytucjach paƒstwowych odpowiedzialnych za dobór pracowników do zagranicznych
przedstawicielstw NRD oraz biur podró˝y, a tak˝e za delegowanie studentów,
naukowców, specjalistów i pracowników do krajów socjalistycznych. Nie nale˝y
zapominaç równie˝ o wspó∏pracujàcych z grupami operacyjnymi donosicielach
Stasi.
Kolejnà kategori´ stanowili tajni wspó∏pracownicy i szeregowi pracownicy
Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego, którzy zbierali informacje jako
przewodnicy wycieczek, t∏umacze lub zwykli turyÊci. Do tego czasowego zaj´cia
byli werbowani i instruowani przez wszystkie zarzàdy okr´gowe oraz urz´dy powiatowe resortu bezpieczeƒstwa i tworzyli najwi´kszà grup´ informatorów.
W krajach socjalistycznych, w których nie by∏o grup operacyjnych do spraw
obserwacji ruchu turystycznego i podró˝y, zadania te wype∏niali tajni lub spo∏eczni wspó∏pracownicy. Od poczàtku lat siedemdziesiàtych wyst´powali oni jako przedstawiciele paƒstwowych biur podró˝y na sowieckim brzegu Morza
Czarnego, na wybrze˝ach Rumunii, w Polsce (Warszawa, Morze Ba∏tyckie, Szczecin, oÊrodki turystyczne w Karpaczu i Zakopanem)6 oraz w Jugos∏awii (oÊrodek
turystyczny w Šibeniku).
Oficerowie do zadaƒ specjalnych majàcy status dyplomatyczny, tacy jak etatowi pe∏nomocnicy do spraw bezpieczeƒstwa ambasady i pracownicy operacyjni, oraz pracownicy G∏ównego Zarzàdu Wywiadu nie byli zwiàzani z grupami
operacyjnymi, ale ÊciÊle z nimi wspó∏pracowali.
Nale˝y dodaç, ˝e Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego utrzymywa∏o
grupy operacyjne tak˝e w komunistycznie zorientowanych krajach Trzeciego
Âwiata, na przyk∏ad w Jemenie Po∏udniowym, Mozambiku i Etiopii. Grupy te
mia∏y za zadanie kontrolowanie i ochranianie przebywajàcych w tych krajach,
szczególnie zaÊ w rejonach kryzysowych, obywateli NRD i w tym celu wspó∏pracowa∏y z lokalnymi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa, a tak˝e korzysta∏y z pomocy przedstawicieli Narodowej Armii Ludowej (Nationalen Volksarmee – NAL)7. W niektórych krajach – na przyk∏ad w Tanzanii, Egipcie, Angoli, na Kubie, w Wietnamie
i Nikaragui – to oficerowie ∏àcznikowi Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego, a nie grupy operacyjne, koordynowali wspó∏prac´ z tamtejszymi organami
bezpieczeƒstwa i pe∏nili rol´ konsultantów oraz doradców. Oficerowie ci funkcjonowali tak˝e jako etatowi pe∏nomocnicy do spraw bezpieczeƒstwa ambasad.
W krajach rozwijajàcych si´ – inaczej ni˝ w krajach bloku wschodniego – grupy
4

Osoby wspó∏pracujàce z Ministerstwem Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego, które z regu∏y nie by∏y
wykorzystywane do bezpoÊredniego rozpracowywania „osób wrogich”.
5
Etatowi pracownicy Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego wykorzystywani na obszarach
wa˝nych z punktu widzenia bezpieczeƒstwa.
6
Od roku 1970 Ministerstwo Bezpieczeƒstwa stara∏o si´ o utrzymywanie sta∏ych kontaktów mi´dzy punktami granicznymi w Polsce i NRD; chodzi∏o o to, by aby zaanga˝owaç organy kontroli
paszportowej i celnej do realizacji zadaƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem paƒstwa.
7
Por. H.-J. Döring, „Es geht um unsere Existenz”. Die Politik der DDR gegenüber der Dritten Welt
am Beispiel von Mosambik und Äthiopien, Berlin 1999, s. 224 i in.
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operacyjne pe∏ni∏y przede wszystkim funkcje doradcze i wspierajàce przy rodzimych s∏u˝bach bezpieczeƒstwa. Dzia∏alnoÊç ta dotyczy∏a zarówno budowy aparatu bezpieczeƒstwa, jak i bie˝àcej pracy politycznej i operacyjnej.
W NRD istnia∏y grupy operacyjne s∏u˝b bezpieczeƒstwa innych krajów. Najliczniejsza by∏a grupa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zatrudniajàca w latach
osiemdziesiàtych od pi´ciu do siedmiu etatowych pracowników oraz oko∏o czterech specjalistów kontrwywiadu wojskowego. Grupa operacyjna Czechos∏owacji
w Berlinie liczy∏a od czterech do szeÊciu sta∏ych pracowników, W´gier – od dwóch
do pi´ciu, a Bu∏garii – do czterech. Istnia∏y równie˝ grupy operacyjne Korei Pó∏nocnej, Wietnamu, Mongolii i Kuby. Dzisiaj wiemy, ˝e ich dzia∏alnoÊç polega∏a na
zapewnianiu bezpieczeƒstwa i kontrolowaniu przedstawicielstw zagranicznych
tych paƒstw oraz ich obywateli, którzy zatrzymywali si´ na terenie NRD.
Najwa˝niejszym wàtkiem powinna tu byç dominujàca rola sowieckich si∏ bezpieczeƒstwa, jednak w archiwach Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego
NRD mo˝na znaleêç niewiele Êladów jej dzia∏alnoÊci. Przyk∏adem tej dominacji
jest uzgadnianie strategii grup operacyjnych przez KGB i resort bezpieczeƒstwa
NRD w sprawie kryzysu w Polsce8.

Grupa Operacyjna Moskwa
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Najd∏u˝ej istniejàcà grupà operacyjnà w krajach socjalistycznych by∏a Grupa
Operacyjna Moskwa. Jak wiadomo, po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej w Dubnej i w innych miejscowoÊciach ZSRR przetrzymywani byli wybitni niemieccy
naukowcy i specjaliÊci, którzy pracowali nad tajnymi projektami badawczymi,
w tym tak˝e wojskowymi. W roku 1951 na studia do Moskwy wys∏ano 175 maturzystów z NRD. Jednak˝e porozumienie na poziomie ministerialnym w sprawie stacjonowania grupy operacyjnej Moskwa zosta∏o zawarte dopiero w 1973 r.
w ramach ogólnego porozumienia o wspó∏pracy Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Paƒstwowego i sowieckiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa9.
Grupa Operacyjna Moskwa podlega∏a bezpoÊrednio kierownikowi Wydzia∏u II, którym ostatnio by∏ genera∏ dywizji Günther Kratsch, lub jego zast´pcy pu∏kownikowi Dieterowi Oertelowi. Funkcjonowa∏a na podstawie regulaminu grupy operacyjnej Moskwa10 oraz porozumieƒ dotyczàcych zadaƒ operacyjnych,
zawartych mi´dzy Wydzia∏em II Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego
NRD i Wydzia∏em II KGB.
Obok Grupy Operacyjnej Moskwa i jej delegatur – grup roboczych Leningrad
i Kijów – na terenie Zwiàzku Radzieckiego dzia∏ali tak˝e przedstawiciele innych
pionów operacyjnych enerdowskiego resortu bezpieczeƒstwa. Jak wiadomo,
8

Por. BA, BstU, HA II/10 710, Grupa operacyjna Warszawa, Uwagi odnoÊnie do rozmowy z dowódcà grupy operacyjnej KGB towarzyszem genera∏em-lejtnantem Paw∏owem w Ambasadzie ZSRR
w Warszawie, 26 VII 1983 r., k. 254–255.
9
Por. ibidem, SdM, 423, Porozumienie o wspó∏pracy mi´dzy Ministerstwem Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Komitetem Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego przy
Radzie Ministrów Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Projekt E. Honeckera przyj´ty
28 XI 1973 r., k. 182–192.
10
Ibidem, HA II/10 248, Regulamin grupy operacyjnej Wydzia∏u G∏ównego II w ZSRR podpisany
przez p∏k. Brücknera, Berlin, 1 VI 1986 r., k. 75–82.
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s∏u˝by bezpieczeƒstwa paƒstw RWPG wspó∏pracowa∏y mi´dzy sobà przy realizacji takich zadaƒ, jak ochrona produkcji zwiàzanej z obronà paƒstwa, a tak˝e
w sferze nauki, techniki, pozyskiwania energii i bogactw naturalnych oraz handlu zagranicznego. W latach osiemdziesiàtych na budowach w Zwiàzku Radzieckim pracowa∏o ponad 140 000 specjalistów i robotników z krajów RWPG,
w tym od 5000 do 6000 pracowników z NRD, o których troszczy∏a si´ grupa robocza pionu XVIII (Arbeitsgruppe Linie XVIII) zajmujàcego si´ ochronà gospodarki narodowej.
Do Grupy Operacyjnej Moskwa nale˝a∏o tak˝e dwóch oficerów na etatach
niejawnych Wydzia∏u I z kontrwywiadu wojskowego i stra˝y granicznej, którzy
byli zatrudnieni jako dyplomaci w ambasadzie NRD w Moskwie i w konsulacie
generalnym w Leningradzie. Ich zadaniem by∏a ochrona przebywajàcego od
d∏u˝szego czasu w ZSRR personelu Narodowej Armii Ludowej. Do Grupy Operacyjnej Moskwa organizacyjnie przynale˝eli równie˝ dwaj pracownicy wywiadu, podlegajàcy jednak jedynie kierownictwu G∏ównego Zarzàdu Wywiadu. Poza tym nale˝eli do niej tak˝e kierownik wydzia∏u do spraw bezpieczeƒstwa
ambasady (ostatni na tym stanowisku by∏ mjr Helmut Reinsch), a tak˝e wszyscy
podlegajàcy mu oficerowie do spraw bezpieczeƒstwa i kontroli.
Mi´dzy Grupà Operacyjnà Moskwa a biurem do spraw studentów zagranicznych ministerstwa szkolnictwa wy˝szego i zawodowego ZSRR istnia∏y kontakty
zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne. Referat 8 Wydzia∏u XX zajmowa∏ si´ ochronà nauki i szkó∏ wy˝szych, a zatem tak˝e studentów z NRD studiujàcych za granicà. Kontrola nad wspólnymi programami badawczymi instytucji edukacyjnych
krajów socjalistycznych zosta∏a wpisana w d∏ugofalowy plan wspó∏pracy mi´dzy
Wydzia∏em XX i Wydzia∏em V radzieckiego KGB.
W roku 1989 grupa etatowych pracowników Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
NRD w ZSRR liczy∏a trzynaÊcie osób i dysponowa∏a bud˝etem w wysokoÊci oko∏o 483 000 marek dewizowych (ekwiwalent marki zachodnioniemieckiej). Jej
ostatnim kierownikiem by∏ p∏k Siegfried Schliebe, który objà∏ to stanowisko po
pp∏k. Rudolfie Wenzelu. Po roku 1986 kierownikami grup roboczych byli mjr
Rolf Biehl w Kijowie i kpt. Diethelm Kühl w Leningradzie. Wspólnie kierowali
oni 88 tajnymi wspó∏pracownikami, 20 spo∏ecznymi wspó∏pracownikami oraz
20 tak zwanymi tajnymi wspó∏pracownikami ∏àcznikowymi [Verbindungs-IM]11.
Ci ostatni utrzymywali kontakty z osobami, które podejrzane by∏y o prowadzenie „wrogiej” lub wywiadowczej dzia∏alnoÊci. Do osób tych zaliczali si´ na przyk∏ad korespondenci i dyplomaci z RFN, ale tak˝e opozycjoniÊci, którymi z zasady zajmowano si´ we wspó∏pracy z radzieckimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa.
Wspó∏praca z KGB prowadzona by∏a najcz´Êciej w ramach referatów operacyjnych Wydzia∏u II (kontrwywiad) i 5 Zarzàdu – tak zwanego referatu do spraw
dysydentów i ideologii. Podczas corocznych spotkaƒ roboczych kierowników
wydzia∏ów oceniano wyniki wspó∏pracy i okreÊlano jej perspektywy. Operacje
przeprowadzone wspólnie w danym okresie ujmowane by∏y w „Spisie dzia∏aƒ
polityczno-operacyjnych dotyczàcych interesujàcych obiektów” („Verzeichnis der

Ibidem, HA II/10 219, Grupa operacyjna Moskwa, kierownictwo, analiza nieoficjalnej pomocy,
Moskwa, 16 X 1989 r., k. 156–161.
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politisch-operativen Maßnahmen zu gegenseitig interessierenden Objekten”)12.
Przede wszystkim chodzi∏o o zidentyfikowanie i rozpracowanie rezydentur oraz
agentów w zachodnich przedstawicielstwach dyplomatycznych.
Radzieckie KGB cz´sto stawia∏o dysponujàcym nielicznymi tajnymi wspó∏pracownikami grupom Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego NRD zbyt
wysokie wymagania dotyczàce wspó∏pracy przy dzia∏aniach operacyjnych, które
le˝a∏y w interesie jedynie strony radzieckiej. Choç oficerowie enerdowscy starali si´ sprostaç oczekiwaniom „braterskich s∏u˝b”, z koniecznoÊci musieli jednak
nieustannie wskazywaç na w∏aÊciwy zakres swych zadaƒ. Nieraz pogardliwy stosunek sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa wobec grupy operacyjnej wschodnioniemieckiego resortu bezpieczeƒstwa wiàza∏ si´ z przed∏u˝ajàcym si´ czasem opracowywania przez nià spraw, w których wspó∏pracowano, lub ca∏kowitym
zaniechaniem wspó∏pracy i z ignorowaniem s∏usznych za˝aleƒ na warunki pracy.
Âwiadczà o tym skargi na niech´tne udost´pnianie samochodów, które by∏y ponadto cz´Êciowo niesprawne, na z∏e warunki sanitarne czy okresowy brak ogrzewania biur.
Wraz z rozpocz´ciem pierestrojki Grupa Operacyjna Moskwa, zgodnie z rozkazami i po raz pierwszy z jawnie krytycznym nastawieniem, informowa∏a o procesach zachodzàcych w polityce wewn´trznej ZSRR oraz przejawach jego rozpadu.

Grupa operacyjna w Bu∏garii
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KoniecznoÊç stworzenia specjalnych grup Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego NRD w innych krajach bloku wschodniego, majàcych za zadanie obserwowanie przebywajàcych tam na sta∏e lub czasowo obywateli NRD, powsta∏a dopiero po budowie muru berliƒskiego, 13 sierpnia 1961 r. Choç w tym
samym okresie zosta∏y zamkni´te tak˝e granice zachodnie krajów bloku, to jednak przez d∏u˝szy czas uwa˝ano, ˝e ich przekroczenie jest ∏atwiejsze i bardziej
bezpieczne ni˝ przekraczanie granicy mi´dzy NRD a RFN13. Liczne majàce miejsce ka˝dego roku próby ucieczek obywateli NRD zaczyna∏y si´ przewa˝nie od
wycieczki do Czechos∏owacji, na W´gry lub do Bu∏garii.
Latem 1962 r. wschodnioniemieckie MBP wys∏a∏o swego pierwszego etatowego pracownika na bu∏garskie wybrze˝e Morza Czarnego, skàd najwi´cej osób
usi∏owa∏o uciec przez „zielonà granic´” do Turcji, Grecji lub Jugos∏awii. Osobami kontaktowymi w bu∏garskiej s∏u˝bie bezpieczeƒstwa byli: zast´pca kierownika Wydzia∏u do spraw Mi´dzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
w Sofii, kierownik Referatu 8 (do spraw turystyki) II Zarzàdu G∏ównego MSW,
sta∏y przedstawiciel Wydzia∏u do spraw Mi´dzynarodowych w Warnie oraz pracownicy zarzàdów okr´gowych i urz´dów powiatowych MSW nad Morzem
Czarnym. Nawiàzane zosta∏y oficjalne kontakty z ambasadorem NRD, kierowPor. ibidem, ZAIG 5175, Wskazówki dotyczàce rozmów mi´dzy delegacjami Komitetu Bezpieczeƒstwa Narodowego ZSRR pod kierownictwem gen. Czebrikowa i Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Paƒstwowego w Berlinie w dniach 22–26 V 1984 r., k. 56.
13
Por. M. Tantzscher, Die verlängerte Mauer. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer-Pakt-Staaten bei der Verhinderung von „Republikflucht”, „Abteilung Bildung und Forschung
bei der BStU, Reihe B Analysen und Berichte” 1998, nr 1.
12
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nikiem wydzia∏u konsularnego i radcà handlowym w ambasadzie NRD w Sofii,
a tak˝e z konsulem generalnym i wicekonsulem NRD w Warnie.
Na wniosek przedstawicieli MBP NRD Bu∏garzy Êledzili turystów z krajów
zachodnich i obywateli NRD oraz ustalali personalia osób z RFN interesujàcych
niemieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Prowadzili tajne przeszukiwania pokoi hotelowych, brali udzia∏ w wykrywaniu prób ucieczek obywateli NRD i obserwowaniu goÊci z Zachodu, a w niektórych przypadkach dokonywali tak˝e zatrzymaƒ.
Grupa operacyjna rewan˝owa∏a si´ bu∏garskim partnerom, przyczyniajàc si´ do
„rozpoznania” przedstawicieli biur podró˝y z Berlina Zachodniego oraz RFN,
którzy podejrzewani byli o wspieranie zachodnich tajnych s∏u˝b.
W Warnie i Neseberze dzia∏ania Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego
NRD wspierali stali przedstawiciele biur podró˝y NRD, tajni wspó∏pracownicy
w obozach dla m∏odzie˝y w Primorsku i Kazavite oraz pracownicy Wydzia∏u VIII
MBP (obserwacja, dochodzenie, aresztowanie). Najbardziej licznà kategori´ „pomocników” (Helfer) – w roku 1970 w czasie sezonu urlopowego by∏o ich ponad
tysiàc – stanowili wykorzystywani okresowo tajni wspó∏pracownicy podró˝ujàcy
jako przewodnicy lub turyÊci.
W latach osiemdziesiàtych grupa operacyjna w Bu∏garii sk∏ada∏a si´ z dziewi´ciu etatowych pracowników. Kierownik — ostatnim by∏ mjr Lothar Stritzke
– przebywa∏ wraz z trzema pracownikami operacyjnymi i sekretarkà w Warnie,
jego zast´pca wraz z dwoma pracownikami – w Burgas, a kolejny pracownik
– w Sofii.

Grupy operacyjne na W´grzech
W porozumieniu z II Zarzàdem G∏ównym w´gierskiego Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych grupy operacyjne Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego
przebywa∏y od lata 1964 r. w Budapeszcie i nad Balatonem. Na W´gry bardzo
wiele osób jeêdzi∏o prywatnie, co praktycznie uniemo˝liwia∏o kontrolowanie ich
przez organy bezpieczeƒstwa. Najwa˝niejszymi oÊrodkami turystycznymi, poza
Budapesztem oraz pó∏nocnym i po∏udniowym wybrze˝em Balatonu, by∏o zakole
Dunaju (Wyszehrad i Esztergom), a tak˝e Köszeg blisko granicy z Austrià. Wraz
z nasilaniem si´ ruchu turystycznego zwi´ksza∏a si´ tak˝e liczba ucieczek obywateli NRD. Stwierdzono równie˝ intensyfikacj´ dzia∏aƒ zachodnioniemieckich
organizacji pomagajàcych w przygotowaniu tych ucieczek oraz coraz cz´stsze
kontakty mi´dzy obywatelami NRD i osobami z krajów zachodnich. S∏u˝by bezpieczeƒstwa stara∏y si´ ustaliç mo˝liwie najwi´cej personaliów kontaktujàcych si´
ludzi. Zorganizowany ruch turystyczny kontrolowano, podobnie jak w Bu∏garii,
przewa˝nie dzi´ki przewodnikom i turystom, którzy byli albo etatowymi pracownikami enerdowskiego MBP, albo jego tajnymi wspó∏pracownikami.
Osobà kontaktowà grupy operacyjnej by∏ kierownik 10 Referatu II Wydzia∏u
w´gierskiego MSW, który poÊredniczy∏ tak˝e w nawiàzywaniu kontaktów ze
s∏u˝bami bezpieczeƒstwa w komitatach (województwach). Na wniosek funkcjonariuszy MBP NRD s∏u˝by w´gierskie przeprowadza∏y kontrole archiwów, zajmowa∏y si´ krótko trwajàcymi Êledztwami, a tak˝e udost´pnia∏y im sprz´t techniczny, mieszkania i punkty spotkaƒ. S∏u˝by niemieckie odpowiedzialne by∏y za
zatrzymania obywateli NRD, obserwacje i d∏ugotrwa∏e Êledztwa.
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Ostatnimi kierownikami grupy operacyjnej na W´grzech byli pp∏k Heinz Weller i jego zast´pca mjr Peter Langner, którzy razem z jeszcze jednym pracownikiem operacyjnym oraz sekretarkà przebywali tam na sta∏e. Latem grupa ta
wspomagana by∏a przez osob´ pracujàcà w miejscowoÊciach Veszprém, Siófok
i Heviz. Kontrwywiad podlega∏ p∏k. Herbertowi Heckerodtowi.
Wspó∏pracownikami prowadzonymi przez grup´ operacyjnà byli dyrektor
przedstawicielstwa biur podró˝y w Balatonfüred i kierownik biura „Interflug”.
Przydzieleni grupie operacyjnej oficerowie ∏àcznikowi s∏u˝b partnerskich przebywali w Budapeszcie, a tak˝e w miejscowoÊciach Veszprém, Siófok, Keszthely
i Pecs.
W latach osiemdziesiàtych w´gierskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa coraz gwa∏towniej reagowa∏y na stawiane przez MBP NRD ˝àdania dochodzeƒ, weryfikacji
i kontroli poczty, które w sumie stanowi∏y ponad 90 proc. próÊb o kontrol´ kierowanych do W´grów przez inne zaprzyjaênione s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Wiceminister w´gierskiego MSW i szef s∏u˝by bezpieczeƒstwa za˝àdali wreszcie od enerdowskiego resortu bezpieczeƒstwa rozwiàzywania w∏asnych problemów we
w∏asnym domu i nieobcià˝ania nimi W´gier.

Grupa operacyjna w Czechos∏owacji
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W lipcu 1965 r. zawarte zosta∏o porozumienie o wspó∏pracy mi´dzy Ministerstwem Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego NRD a czechos∏owackim Ministerstwem
Spraw Wewn´trznych, na mocy którego pracownicy MPB mogli dzia∏aç na terenie Czechos∏owacji w celu kontrolowania turystów z NRD. Pierwsza grupa operacyjna sk∏ada∏a si´ jedynie z dwóch oficerów. Sieç tajnych wspó∏pracowników
wówczas jeszcze nie istnia∏a. Na terenie Bäder Dreieck, gdzie panowa∏ doÊç du˝y
ruch turystyczny, tak˝e osób z krajów zachodnich, obu oficerów wspiera∏ przedstawiciel wschodnioniemieckiego biura podró˝y w Karlovych Varach. Dzia∏ajàce
od sierpnia 1965 r. przedstawicielstwo wschodnioniemieckich biur podró˝y
w Pradze informowa∏o ich o pobytach grup turystycznych z NRD oraz instruowa∏o przewodników wycieczek, co majà robiç w przypadku ucieczek.
W Czechos∏owacji kierownictwo s∏u˝by bezpieczeƒstwa by∏o cz´Êcià Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. Strukturà nadrz´dnà nad czeskim i s∏owackim
Ministerstwem Spraw Wewn´trznych by∏o federalne MSW, gdzie pracowa∏a osoba kontaktowa grupy operacyjnej – kierownik Wydzia∏u do spraw Mi´dzynarodowych, dzi´ki któremu grupa operacyjna mog∏a sk∏adaç wnioski o kontrol´ poszczególnych osób, pojazdów, linii telefonicznych itd., o poszukiwania
w archiwach podr´cznych, a tak˝e o przeprowadzenie zatrzymaƒ w punktach
granicznych. Dzia∏ania szerzej zakrojone, takie jak obserwacje, d∏u˝ej trwajàce
Êledztwa, wykorzystanie tajnych wspó∏pracowników i Êrodków techniczno-operacyjnych, prowadzone by∏y poprzez Wydzia∏y do spraw Mi´dzynarodowych
obu ministerstw.
Od stycznia 1966 r. zacz´to usuwaç prowizoryczne zabezpieczenia zainstalowane na granicy NRD i Czechos∏owacji, a tak˝e elektryczne zabezpieczenia na
granicy Czechos∏owacji i RFN oraz Czechos∏owacji i Austrii. Skutkiem tego by∏o coraz wi´cej prób ucieczki. Dla Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego
k∏opotliwe by∏o tak˝e zatrzymywanie si´ wycieczek z NRD i RFN w tych samych
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hotelach, które coraz cz´Êciej wykorzystywane by∏y jako miejsca spotkaƒ krewnych, znajomych lub par z obu cz´Êci Niemiec. Sieç tajnych wspó∏pracowników
w rejonach atrakcyjnych pod wzgl´dem turystycznym by∏a konsekwentnie rozbudowywana, a grupa operacyjna zosta∏a wzbogacona o dodatkowy personel.
Do wspomnianych terenów turystycznych i urlopowych do∏àczono Karkonosze
oraz Tatry Wysokie i Niskie.
Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego oraz w zwiàzku z wydarzeniami Praskiej Wiosny gwa∏townie wzros∏a liczba prób ucieczek obywateli NRD przez terytorium Czechos∏owacji. Turystyka bezwizowa zosta∏a zatem zablokowana i ponownie wprowadzono jà dopiero w 1972 r. Grupa operacyjna w Pradze zosta∏a
na okres przejÊciowy skierowana do tajnego wspierania procesu „normalizacji”
razem z utworzonà wczeÊniej jednostkà operacyjnà kierowanà przez zast´pc´
Mielkego Brunona Beatera i wzmocniona przez pracowników wywiadu14.
A˝ do upadku muru berliƒskiego najwa˝niejszym zadaniem grupy operacyjnej
by∏a obserwacja turystów. Nast´pnym by∏a kontrola obywateli NRD mieszkajàcych w Czechos∏owacji. W listopadzie 1989 r. ich liczba wynosi∏a oko∏o 1000,
z czego oko∏o 30 proc. stanowili pracownicy przedstawicielstw NRD wraz z rodzinami, a nast´pne 30 proc. – studenci, doktoranci i kadra naukowa na uczelniach.
W kwietniu 1987 r. dowódc´ grupy operacyjnej mjr. Oswalda zastàpi∏ pp∏k
Dietrich Krause. Jego podw∏adni pracowali w Pradze, Karlovych Varach i Bratys∏awie. Kolejni dwaj pracownicy MBP NRD usytuowani byli w G∏ównym Zarzàdzie Stra˝y Granicznej w Brnie i w Wydziale Dochodzeƒ w porcie lotniczym
w Pradze.
Zgodnie z zestawieniem z paêdziernika 1989 r.15 grupa operacyjna w Czechos∏owacji dysponowa∏a ∏àcznie 33 tajnymi wspó∏pracownikami z NRD, którzy
tam pracowali lub studiowali. Oficerowie MBP nawiàzywali tak˝e kontakty
z obywatelami Czechos∏owacji16, przede wszystkim z by∏ymi pracownikami czechos∏owackich s∏u˝b bezpieczeƒstwa, którzy po przejÊciu na emerytur´ byli nadal gotowi do us∏ug, albo z wy˝szymi urz´dnikami.

Grupa Operacyjna Warszawa
Do roku 1980 wschodnioniemieckie Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego nie utrzymywa∏o na terenie Polski ˝adnych grup operacyjnych. Mo˝na
z du˝ym prawdopodobieƒstwem przypuszczaç, ˝e taki stan rzeczy wynika∏ z niech´tnej postawy Polaków wobec Niemców. Mimo to w Polsce prowadzono kontrol´ nad obywatelami Niemiec Wschodnich, ∏àcznie z personelem przedstawicielstw NRD. Po wprowadzeniu w styczniu 1972 r. ruchu bezwizowego,
podczas corocznej konferencji s∏u˝b specjalnych podj´ta zosta∏a bezpoÊrednia
Por. M. Tantzscher, Staatssicherheit mit „menschlichem Antlitz”. Die Folgen des Prager Frühlings
für den tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienst und seine Wechselbeziehungen zum MfS,
„Deutschland Archiv” 1998, nr 4, s. 533–546.
15
BA, BStU, HA II/10 773, k. 12–17.
16
Ibidem, Grupa operacyjna Ministerstwa Bezpieczeƒstwa w Czechos∏owacji, Zestawienie powiàzaƒ z obywatelami Czechos∏owacji i obcokrajowcami, Praga, listopad 1989 r., k. 18–19.
14
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wspó∏praca mi´dzy w∏adzami terenowymi MBP NRD na obszarach przygranicznych – w Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Dreênie, Cottbus, Frankfurcie nad Odrà,
Neubrandenburgu, a póêniej tak˝e w Rostocku – a polskimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa z terenów po polskiej stronie granicy. Szczególnà uwag´ zamierzano
zwróciç na „Êrodowiska artystyczne, twórcze i si∏y rewizjonistyczne”, poniewa˝
swoboda przesiedlania si´ dawa∏a im jakoby wi´ksze mo˝liwoÊci „mi´dzynarodowego stowarzyszania si´”17.
Dzi´ki wykorzystaniu tajnych wspó∏pracowników, zatrudnionych we wschodnioniemieckich biurach podró˝y, oraz innych „si∏ operacyjnych” w oÊrodkach turystycznych, takich jak Warszawa, Szczecin, wybrze˝e Morza Ba∏tyckiego, Zakopane i Karpacz, mo˝liwe by∏o kontrolowanie turystów z NRD. 16 maja 1974 r.
zosta∏o zawarte porozumienie o wspó∏pracy mi´dzy Ministerstwem Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Ministerstwem
Spraw Wewn´trznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej18, które umo˝liwia∏o
obu stronom „ochron´ obywateli danej strony przebywajàcych na terytorium drugiej strony oraz przeprowadzanie odpowiednich dzia∏aƒ”. Wspó∏praca na konkretnych obszarach zosta∏a nawiàzana na podstawie protoko∏ów dodatkowych,
planów perspektywicznych oraz roboczych i rzeczywiÊcie by∏a realizowana19.
Powo∏ujàc do ˝ycia Centralnà Grup´ Koordynacyjnà, Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego NRD stworzy∏o instytucj´, której podstaw´ dzia∏ania
okreÊla∏ liczàcy 180 stron rozkaz nr 1/75 o „zapobieganiu, rozpoznawaniu
i uniemo˝liwianiu nielegalnego opuszczania terytorium NRD oraz zwalczaniu
dzia∏aƒ antypaƒstwowych” z 15 grudnia 1975 r.20 Ust´p 5 tego rozkazu ustala∏
ramy wspó∏pracy ze s∏u˝bami partnerskimi.
Wraz ze wzrostem wp∏ywu si∏ reformatorskich na procesy polityczne i spo∏eczne w Polsce, na prze∏omie roku 1980 i 1981 kraj ten z wiernego sprzymierzeƒca wspólnoty paƒstw socjalistycznych sta∏ si´ niepewnym ogniwem, które
zagra˝a∏o nie tylko jej jednoÊci, ale tak˝e wàt∏ej równowadze si∏ w Europie, a ponadto, jako przyk∏ad dla innych, stanowi∏ zagro˝enie dla wewn´trznej stabilnoÊci pozosta∏ych krajów bloku wschodniego. Dla Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Paƒstwowego NRD – podobnie jak dla innych tajnych s∏u˝b krajów socjalistycznych – Polska sta∏a si´ terenem dzia∏aƒ operacyjnych21. Po podpisaniu porozumienia gdaƒskiego 31 sierpnia 1980 r. MBP, na rozkaz kierownictwa SED, zmobilizowa∏o swoje si∏y, aby za pomocà dost´pnych Êrodków uchroniç przed
rozerwaniem najs∏absze ogniwo Uk∏adu Warszawskiego.
W podsumowaniu spotkania s∏u˝bowego poÊwi´conego sytuacji w Polsce,
które mia∏o miejsce 2 wrzeÊnia 1980 r., Mielke wystosowa∏ do kierowników
Por. ibidem, ZAIG 7693 b, Projekt wystàpienia ministra Ericha Mielkego na konferencji s∏u˝bowej w 1972 r., k. 226 i n.
18
Ibidem, ZAIG 5627a, k. 19 i n.
19
Por. M. Tantzscher, Wir fangen an, neue gute Traditionen in der Zusammenarbeit zu schaffen.
Über die geheimdienstlichen Beziehungen der DDR zur Volksrepublik Polen im Spiegel der MfS-Akten [w:] Przyjaêƒ nakazana: stosunki mi´dzy NRD i Polskà w latach 1949–1990, red. B. Kerski,
Szczecin 2003.
20
BA, BStU, MfS-BdL, Dokument nr 004806.
21
Tym terminem tajne s∏u˝by NRD okreÊla∏y ogólnie Republik´ Federalnà Niemiec i kraje zachodnie jako obiekty operacji wywiadowczych oraz politycznych ingerencji w sprawy wewn´trzne.
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jednostek operacyjnych resortu bezpieczeƒstwa alarmujàcy apel22, w którym domaga∏ si´ zintensyfikowania pracy wywiadowczej zarówno w Polsce, jak i na
Zachodzie. 8 wrzeÊnia 1980 r., w porozumieniu ze stronà polskà, zleci∏ utworzenie grupy operacyjnej w Warszawie. W wyniku opatrzonego tà samà datà
„Wniosku o wykorzystanie pracowników Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego w PRL”, którego autorem by∏ kierujàcy Wydzia∏em II gen.-mjr Günther Kratsch23, na poczàtek wyznaczono trzech pracowników grupy. Postawiono przed nià nast´pujàce zadania: zapewnienie sta∏ych oficjalnych kontaktów
z polskimi organami bezpieczeƒstwa, koordynacja tajnych dzia∏aƒ w przedstawicielstwach NRD w Polsce, ∏àcznie z werbowaniem nowych tajnych wspó∏pracowników, rozpoznanie i opracowanie wspó∏pracowników tajnych s∏u˝b w przedstawicielstwach krajów niesocjalistycznych w Polsce oraz sta∏a analiza sytuacji
wewn´trznej.
W regulaminie dzia∏ania nowej jednostki24 obok obywateli NRD wymienia si´
Ambasad´ NRD ∏àcznie z biurem attaché wojskowego, konsulaty generalne
w Gdaƒsku i Wroc∏awiu, przedstawicielstwo handlowe ∏àcznie ze specjalnà strefà handlu zagranicznego, placówki kulturalne i informacyjne oraz instytucje edukacyjne, studentów i doktorantów z NRD w cywilnych i wojskowych uczelniach
wy˝szych PRL, przedsi´biorstwa transportowe i biura korespondentów prasowych.
Zadania kontrwywiadowcze wÊród personelu ambasady realizowane by∏y
przez grup´ roboczà „bezpieczeƒstwo wewn´trzne”, nadzorowanà przez dowódc´ Grupy Operacyjnej Warszawa. Do 1986 r. grupa ta stworzy∏a m.in. kartotek´
wszystkich pracowników przedstawicielstw NRD w Polsce i cz∏onków ich rodzin
oraz kartotek´ wszystkich obywateli NRD mieszkajàcych na sta∏e w Polsce, aby
mo˝na by∏o lepiej ich obserwowaç oraz ustaliç ich kontakty i „zawody interesujàce z punktu widzenia dzia∏aƒ operacyjnych”25.
Do Grupy Operacyjnej Warszawa w∏àczony zosta∏ pe∏nomocnik do spraw bezpieczeƒstwa ambasady i podlegli mu oficerowie na etatach niejawnych – szyfrant,
radiotelegrafista, pracownik Wydzia∏u I (kontrwywiad) i oficer ∏àcznikowy G∏ównego Zarzàdu Wywiadu. Tutaj tak˝e – podobnie jak w grupach operacyjnych
w innych krajach – zasadà by∏o, ˝e pracownicy grupy nadzorowani byli bezpoÊrednio przez konkretne jednostki Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego,
pracujàc pod kierownictwem dowódcy grupy operacyjnej. Póêniej do grupy tej
do∏àczono tak˝e przedstawiciela Pionu XVIII (ochrona gospodarki narodowej).
Najwa˝niejsze zadania grupy operacyjnej Warszawa na rok 1982, podczas kryzysu w Polsce, uj´te zosta∏y w dokumencie z 18 listopada 1981 r.26 Najistotniejsze
z nich polega∏o na zdobywaniu informacji dotyczàcych uk∏adu si∏ w Polsce i w tym
celu G∏ówny Zarzàd Wywiadu oddelegowa∏ do Polski oficera ∏àcznikowego
Ibidem, 102689, MfS-BdL, pismo z 9 X 1980 r. GVS MfS 0008 Nr. 18/80.
Ibidem, HA II/10 280, k. 466–467.
24
Ibidem, 62, Regulamin grupy operacyjnej Wydzia∏u G∏ównego II w PRL potwierdzony przez gen.
Kratscha, Berlin, b.d., k. 377–384.
25
Ibidem, 237, Szacunki grupy operacyjnej Warszawa dotyczàce rezultatów pracy w pierwszej po∏owie 1986 r., Warszawa, 9 VI 1986 r., k. 1–11.
26
Ibidem, 238, k. 125 i in.
22
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Güntera Hasteroka oraz wielu innych agentów27. Ministerstwo Bezpieczeƒstwa
Paƒstwowego bardzo potrzebowa∏o informacji28.
Plan ten jest êród∏em informacji o oficjalnych powiàzaniach grupy operacyjnej z polskimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa oraz o efektywnym wykorzystaniu istniejàcych powiàzaƒ w celu zdobycia dodatkowych informacji. Kontakty z polskim
Ministerstwem Spraw Wewn´trznych mia∏y zostaç rozbudowane do poziomu zast´pców kierowników i kierowników poszczególnych wydzia∏ów. Cz∏onkowie
grupy operacyjnej mieli wykorzystywaç kontakty z komendantami milicji w ich
okr´gach konsularnych w celu stworzenia dalszych powiàzaƒ z polskimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa i milicjà w poszczególnych województwach. Poza tym, poprzez tajnych wspó∏pracowników i osoby kontaktowe (Kontaktpartnern), nale˝a∏o nawiàzaç kontakt z „wrogimi si∏ami”.
W dzia∏alnoÊç operacyjnà w Polsce zaanga˝owane by∏y tak˝e terenowe jednostki MBP NRD. Na polecenie ministra z 28 paêdziernika 1980 r. w zarzàdzie
okr´gu Frankfurt nad Odrà (BV Frankfurt/Oder) stworzono w ramach Referatu II (Abteilung II) grup´ roboczà Polska. Okr´gowe jednostki Ministerstwa Bezpieczeƒstwa w Rostocku, Neubrandenburgu, Frankfurcie nad Odrà, Cottbus
i Dreênie mia∏y koncentrowaç si´ na nawiàzaniu kontaktu z sàsiednimi województwami. Dla wzmocnienia oddzia∏ów przygranicznych przeniesieni zostali
tam doÊwiadczeni pracownicy operacyjni.
Do roku 1982 Grupa Operacyjna Warszawa pod dowództwem pp∏k. Herbricha zosta∏a uzupe∏niona o mjr. Wenzla, Reimanna, Gottschlinga oraz Fiedlera.
G∏ównym pe∏nomocnikiem do spraw bezpieczeƒstwa ambasady (ambasadorem
NRD by∏ wówczas Egon Winkelmann) zosta∏ kpt. Pfeffer.
Cz∏onkowie grupy operacyjnej Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego zostali ulokowani w siedzibie ambasady NRD (al. I Armii Wojska Polskiego 4/6),
gdzie mieli do dyspozycji 10 pokoi. Podporzàdkowani byli polskiemu Ministerstwu
Spraw Wewn´trznych, po którym mogli swobodnie si´ poruszaç. Grupa mia∏a swoje placówki w Gdaƒsku, Szczecinie, Wroc∏awiu i Katowicach. W Polsce najwa˝niejszymi partnerami MBP NRD, oprócz centrali polskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa, by∏y
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wojewódzkie komendy milicji, s∏u˝by graniczne, ORMO, s∏u˝by celne, Biuro Ochrony Rzàdu oraz prokuratury i sàdy.
Aby zdobyç wiarygodne informacje dotyczàce stosunków panujàcych w polskim wojsku, dowódca Wydzia∏u G∏ównego I (Hauptabteilung I) zosta∏ upowa˝niony do rozbudowywania powiàzaƒ z jednostkami kontrwywiadu oraz wzmacniania kontaktów mi´dzy dowództwem Narodowej Armii Ludowej a armià polskà.
Istnia∏a tak˝e wspó∏praca mi´dzy Pionem XVIII (ochrona gospodarki narodowej) i odpowiadajàcym jej Departamentem V (wczeÊniej III) polskiego MSW polegajàca przede wszystkim na wspólnym prowadzeniu czynnoÊci operacyjnych
przeciw tym przedstawicielom zachodnich firm, których podejrzewano o zbiera27
Por. ibidem, 280, Porozumienie mi´dzy G∏ównym Zarzàdem II i Departamentem II polskiego
MSW dotyczàce czynnoÊci grup operacyjnych MBP NRD w PRL na podstawie potwierdzonego
przed∏o˝enia towarzysza ministra z 8 IX 1980, Berlin, 16 IX 1980 r., k. 495–497.
28
Por. ibidem, Dokument zast´pcy ministra bezpieczeƒstwa paƒstwowego dotyczàcy pozyskiwania
informacji odnoÊnie do wrogiej dzia∏alnoÊci przeciwko PRL i innym krajom socjalistycznym, Berlin,
17 XI 1980 r., k. 487–493.
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nie tajnych informacji, lub tym, którzy próbowali przekupiç pracowników
przedstawicielstw handlowych i przemys∏u, aby w ten sposób zapewniç sobie korzystne kontrakty. W kr´gu zainteresowaƒ s∏u˝b bezpieczeƒstwa znajdowali si´
tak˝e pracownicy firm zachodnioniemieckich, którzy podczas podró˝y s∏u˝bowych wykorzystywani byli jako kurierzy do przemycania nielegalnej literatury
lub materialnego i finansowego wsparcia dla opozycjonistów.
Wydzia∏ XX (ochrona aparatu paƒstwowego, KoÊció∏, opozycja polityczna)
delegowa∏ do Polski oficera ∏àcznikowego, który zajmowa∏ si´ podtrzymywaniem kontaktów z Departamentem III (wczeÊniej IV) MSW. Do jego zadaƒ nale˝a∏a m.in. obserwacja studentów z NRD29.
Koszty utrzymania Grupy Operacyjnej Warszawa gwa∏townie ros∏y. Jej bud˝et
na rok 1981 zaplanowano na poziomie 80 000, ale ju˝ w roku 1982 przewidywano koniecznoÊç pi´ciokrotnego podwy˝szenia tej kwoty30.
Za kierowanie Grupà Operacyjnà Warszawa i kontrol´ nad nià odpowiedzialny by∏ dowódca utworzonej w 1980 r. grupy roboczej 4 w Wydziale G∏ównym II
(w 1984 r. nastàpi∏a zmiana nazwy na Wydzia∏ II/10 – HA II/10) p∏k Willi Brückner, któremu podlega∏y tak˝e koordynacja i Êrodki bezpieczeƒstwa. Referat 1 Wydzia∏u G∏ównego II/10 mia∏ za zadanie zapewniç grupie dost´p do regularnych i aktualnych informacji o sytuacji w Polsce oraz operacyjnie wspieraç
zarówno grup´ operacyjnà i jej placówki, jak i polskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Referat ten organizowa∏ podró˝e s∏u˝bowe cz∏onków Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Paƒstwowego do Polski, koordynowa∏ wspó∏prac´ ró˝nych pionów, a tak˝e dokumentowa∏ wspó∏prac´ grupy z osobami kontaktowymi w Polsce pochodzàcymi z wp∏ywowych Êrodowisk.
Referat 2 wydzia∏u, w którym pracowa∏y trzy osoby, werbowa∏ tajnych wspó∏pracowników Grupy Operacyjnej Warszawa i opiekowa∏ si´ nimi, a tak˝e opracowywa∏ dzia∏ania operacyjne. Referat 5 opracowywa∏ m.in. analizy i opinie dotyczàce sytuacji w polskim Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Wojsku Polskim
oraz prowadzi∏ kartoteki osób z aparatu paƒstwowego i partyjnego.
W paêdzierniku 1980 r. ministra spraw wewn´trznych Stanis∏awa Kowalczyka usuni´to ze stanowiska31. Jego nast´pcà zosta∏ gen. Miros∏aw Milewski.
31 lipca 1981 r. stanowisko to objà∏ zaufany cz∏owiek premiera Jaruzelskiego,
gen. Czes∏aw Kiszczak. Nakaza∏ on przegrupowanie jednostek MSW na sposób
wojskowy w tak zwane s∏u˝by.
1 czerwca 1982 r., z powodu aktywizujàcej si´ w podziemiu opozycji, w polskim MSW utworzono ÊciÊle tajne Biuro Studiów z oko∏o 60 etatami, którego zadanie polega∏o na przenikaniu do elit „SolidarnoÊci”. Ta jednostka specjalna by∏a
wspierana przez Grup´ Operacyjnà Warszawa.

Zob. ibidem, HA XX/AKG, 5901, Protokó∏ dotyczàcy wspó∏pracy mi´dzy III Departamentem
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Wydzia∏em XX Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1983–1988
(projekt), k. 4–7.
30
Zob. ibidem, Dokument Wydzia∏u Finansów MBP NRD dotyczàcy dostarczania dalszych Êrodków finansowych dla Grupy Operacyjnej Warszawa, 7 VII 1981 r., k. 153–154.
31
Zob. W. Sawicki, Was weiß man von den Geheimdiensten der Volksrepublik Polen?, „Zeitschrift
des Forschungsverbundes SED-Staat” 1998, nr 6, s. 55–92.
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W tym okresie w Departamencie II polskiego MSW (kontrwywiad) istnia∏
Wydzia∏ 3, który jako „pion niemiecki” by∏ odpowiedzialny za bezpoÊrednià
wspó∏prac´ z Wydzia∏em G∏ównym II/10 MBP NRD. Ustawa z 14 lipca 1983 r.32
regulowa∏a kompetencje ministra spraw wewn´trznych i zakres zadaƒ podleg∏ych mu organów, w tym tak˝e s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Po utworzeniu Grupy
Operacyjnej Warszawa Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego stara∏o si´
nawiàzaç bezpoÊrednie kontakty robocze z Departamentem II polskiego MSW.
Dotychczas s∏u˝by bezpieczeƒstwa obu krajów regularnie wspó∏pracowa∏y, m.in.
odbywano kilka spotkaƒ roboczych rocznie. Wspó∏praca dotyczy∏a wywiadu zagranicznego i obejmowa∏a przede wszystkim konsultacje i wymian´ doÊwiadczeƒ, a tak˝e rozpoznanie tajnych rezydentur krajów zachodnich, szczególnie
USA, oraz wspólne opracowywanie „obiektów kluczowych” w Republice Federalnej Niemiec z zastosowaniem „Êrodków czynnych”33. Obejmowa∏a równie˝
kontrol´ ruchu granicznego i turystyki, ochron´ gospodarki narodowej – przede
wszystkim podczas targów mi´dzynarodowych w Polsce, a tak˝e kontrol´ pracowników polskich zatrudnionych w NRD34 oraz kultury, KoÊcio∏a, m∏odzie˝y
i inteligencji. Wspó∏pracowano w sferze technik operacyjnych, obrony przed
dzia∏aniami terrorystycznymi oraz post´powania Êledczego, przekazywania informacji, ochrony osób, kryptografii i obserwacji.
Po wybuchu kryzysu w Polsce Zarzàd G∏ówny Wywiadu (HVA) zaplanowa∏ na
rok 1981 pierwsze „spotkanie robocze dotyczàce dywersji polityczno-ideologicznej”35, czyli pola dzia∏ania, którym w latach poprzednich zajmowa∏y si´ przede
wszystkim Wydzia∏y G∏ówne XX oraz II wspólnie z polskimi partnerami. Dalsze
plany spotkaƒ roboczych w Warszawie i Berlinie Wschodnim przewidywa∏y do
siedmiu konsultacji rocznie. Najwa˝niejszymi poruszanymi w ich ramach tematami by∏y „Êrodki czynne” oraz „praca w RFN”. Chodzi∏o prawdopodobnie przede
wszystkim o zwalczanie polskich organizacji emigracyjnych na Zachodzie. Polska
s∏u˝ba bezpieczeƒstwa ustali∏a dwa oÊrodki w Europie Zachodniej, w których zajmowano si´ dzia∏alnoÊcià antypolskà lub antysocjalistycznà – Radio Wolna Europa oraz paryskie Êrodowisko wydajàce kwartalnik „Kontakt”.
Swoje plany wspó∏pracy z polskimi organami bezpieczeƒstwa mia∏ tak˝e odpowiedzialny za grup´ operacyjnà Wydzia∏ II i dotyczy∏y one s∏u˝b wywiadowczych RFN, tajnych s∏u˝b amerykaƒskich, korespondentów z paƒstw NATO oraz
kontroli poczty w celu wykrycia „wywrotowej dzia∏alnoÊci imperialistycznych
s∏u˝b tajnych i obrony przed dywersjà polityczno-ideologicznà”36. Powsta∏y tak˝e plany wspó∏pracy innych wa˝nych s∏u˝b specjalnych, na przyk∏ad sektora operacyjno-technicznego i Pionu XX, który by∏ szczególnie zaanga˝owany w okre32

Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1983, nr 38.
BA, BStU, Abt. X 280, Plan pracy na rok 1979 okreÊlajàcy konkretnie paƒstwa i partie, przenikanie do wrogich tajnych s∏u˝b, operacyjne wykorzystywanie Polonii w USA, zabezpieczenie wyjazdów i przyjazdów, k. 474.
34
Do ochrony polskich robotników Departament III polskiego MSW-SB utworzy∏ w NRD specjalnà grup´ operacyjnà.
35
Ibidem, Abt. X 279, k. 343.
36
Zob. Porozumienie o wspó∏pracy i wzajemnej kooperacji mi´dzy II G∏ównym Wydzia∏em MBP
NRD i Departamentem II MSW PRL na okres 1982–1985 podpisane przez gen. Zdzis∏awa Sarewicza i gen.-mjr. Günthera Kratscha.
33
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sie wizyt papie˝a Jana Paw∏a II we wspieranie SB „w zwalczaniu wrogich osób
i grup klerykalnych”37.
Wydzia∏ III (wywiad i kontrwywiad radiowy) wys∏a∏ w 1985 r. do Warszawy
specjalistów, których zadaniem by∏a obserwacja po∏àczeƒ satelitarnych ambasady
Stanów Zjednoczonych.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e tajna wspó∏praca na poziomie pionów przebiega∏a
niezale˝nie od dzia∏alnoÊci Grupy Operacyjnej Warszawa, choç by∏a przez nià
wspierana logistycznie.
Jednà z najwy˝szych rangà osób kontaktowych Grupy Operacyjnej Warszawa
by∏ zast´pca dyrektora gabinetu ministra spraw wewn´trznych p∏k Stefan Szymczykiewicz, który – jak sam powiedzia∏ – otrzyma∏ od ministra Kiszczaka osobiste polecenie „wyczerpujàcego i obiektywnego informowania bratnich s∏u˝b socjalistycznych o wydarzeniach w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”38. Z polskimi organami bezpieczeƒstwa mo˝na by∏o w ka˝dej chwili skontaktowaç si´ za
pomocà aparatu wcz39. Pilne informacje przekazywano przez oficera dy˝urnego
w Gabinecie Ministra polskiego MSW.
Wschodnioniemieckie s∏u˝by specjalne regularnie wspó∏pracowa∏y tak˝e
z kontrwywiadem s∏u˝b specjalnych Zwiàzku Radzieckiego, Czechos∏owacji, W´gier, Bu∏garii i Kuby, które mia∏y swoje placówki w Polsce. Oprócz wymiany informacji na tematy dotyczàce sytuacji politycznej w Polsce, jednym z g∏ównych
celów by∏o wspó∏dzia∏anie operacyjne i rozpracowywanie okreÊlonych osób – na
przyk∏ad w ramach zwalczania struktur opozycyjnych utrzymujàcych kontakty
z krajami zachodnimi lub identyfikacji osób, które odwiedza∏y ambasady krajów
zachodnich40.
W po∏owie lat osiemdziesiàtych personel Grupy Operacyjnej Warszawa liczy∏ ju˝ czternastu etatowych pracowników. Do lutego 1987 r. grupà operacyjnà dowodzi∏ Hans Gottschling, którego zastàpi∏ pp∏k Peter Wilkes. Jego zast´pca, mjr Berndt Schulze, by∏ odpowiedzialny za wspó∏prac´ operacyjnà
z polskimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa oraz kierowa∏ pracà tajnych wspó∏pracowników. Trzech pracowników zajmowa∏o si´ kontrwywiadem wÊród pracujàcych
w Polsce obywateli NRD, jeden – zabezpieczeniem materia∏owo-technicznym.
Oficerem ∏àcznikowym z polskim zarzàdem wywiadu by∏ kpt. Knut Voigt. Do
grupy operacyjnej w∏àczono szeÊciu oficerów na etacie niejawnym: g∏ównego
pe∏nomocnika do spraw bezpieczeƒstwa ambasady Niemiec mjr. Wernera
Müllera (pseudonim „Robert”) oraz osoby zajmujàce si´ ochronà przedstawicielstw zagranicznych41.
We wrzeÊniu 1981 r. Grupa Robocza 4 Wydzia∏u II przedstawi∏a raport roczny42. Mo˝na w nim znaleêç m.in. informacj´ o tym, ˝e istniejàca od roku jednost-

Ibidem, Abt. X, 280, Plan pracy na rok 1983, k. 139.
Ibidem, HA II/10, 710, Informacja towarzysza pu∏kownika Stefana Szymczykiewicza, zast´pcy
dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych Polski, Berlin, 13 III 1987 r., k. 59–60.
39
Wcz – zabezpieczona przed pods∏uchem linia telefoniczna wysokiej cz´stotliwoÊci.
40
Zob. ibidem, 62, Sprawozdanie za rok 1988 szefa Wydzia∏u G∏ównego II/10, Berlin, 6 I 1989 r.,
k. 13–33.
41
Ibidem, 279, k. 37 i n.
42
Ibidem, 62, Grupa robocza 4, Sprawozdanie roczne z 1981 r., Berlin, 30 IX 1981 r., k. 394–411.
37
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ka zebra∏a w sumie 633 raporty, oparte na ró˝nych êród∏ach. Na raportach
dziennych Grupy Operacyjnej Warszawa oparte by∏y 302 raporty, na informacjach od pracowników innych sojuszniczych s∏u˝b bezpieczeƒstwa – 86, na raportach pracowników polskiego zarzàdu wywiadu, informacjach tajnych wspó∏pracowników i innych nieoficjalnych kontaktów Grupy Operacyjnej Warszawa
– 608; na raportach Grupy Operacyjnej Warszawa przygotowanych na podstawie informacji w∏asnych – 153, na informacjach innych jednostek Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego – 66, na informacjach z oryginalnych materia∏ów
„SolidarnoÊci” – 73. Poza tym Grupa Operacyjna Warszawa przygotowa∏a trzy
analizy dotyczàce przyczyn i przebiegu kryzysu w Polsce.
W ramach wspierania polskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa Wydzia∏ II przekazywa∏ im za poÊrednictwem Grupy Operacyjnej Warszawa informacje o rzekomej
dzia∏alnoÊci s∏u˝b zachodnioniemieckich skierowanej przeciw polskim obywatelom i polskim organizacjom w RFN, o personaliach obywateli polskich odwiedzajàcych przedstawicielstwo Niemiec Zachodnich w NRD, utrzymujàcych
„sta∏e telefoniczne, korespondencyjne i osobiste kontakty” z osobami z krajów
zachodnich lub tych, którzy prowadzili „dzia∏alnoÊç politycznà albo kryminalnà w NRD lub w innych paƒstwach socjalistycznych”. Dodaç do tego nale˝y
jeszcze „dzia∏alnoÊç organizacji rewan˝ystowskich i innych organizacji wrogich
PRL”.
Zebrane w ciàgu roku dane Grupy Roboczej 4 obejmowa∏y 12 000 osób
w tak zwanych kartotekach podejrzanych, poszukiwanych i wskazywanych,
2600 osobistych akt obywateli polskich dysponujàcych licznymi kontaktami
z Zachodem, oraz 572 fakty polityczno-operacyjne. Ten pierwszy bilans nie wyglàda bynajmniej êle, zwa˝ywszy na to, ˝e nowo za∏o˝ona jednostka mog∏a korzystaç poczàtkowo wy∏àcznie z tajnych wspó∏pracowników Wydzia∏u G∏ównego II/14 (ochrona Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz przedstawicielstw
zagranicznych), którymi byli wy∏àcznie obywatele NRD przebywajàcy w Polsce
przez d∏u˝szy czas z powodów s∏u˝bowych lub zawodowych, niekoniecznie gotowi do podj´cia nowych obowiàzków.
Z pomocà Grupy Operacyjnej Warszawa i dzi´ki skutecznemu wykorzystaniu
tajnych i spo∏ecznych wspó∏pracowników z NRD, którzy mieli kontakt z osobami na kluczowych stanowiskach w Polsce, mo˝na by∏o szybko rozwijaç dzia∏alnoÊç. Poczàtkowo najwa˝niejsze by∏y informacje dotyczàce ogólnej sytuacji
w kraju, potem tak˝e dzia∏alnoÊci polskiej opozycji oraz informacje o sympatyzujàcych z nià organizacjach i osobach na Zachodzie. Praca tajnych wspó∏pracowników wspierana by∏a równie˝ przez grupy robocze i referaty powstajàce
w okr´gowych zarzàdach MBP NRD, których struktura by∏a analogiczna do
struktury referatu podstawowego (Basisreferat).
Do po∏owy lat osiemdziesiàtych Grupa Operacyjna Warszawa oraz oficerowie
na etatach niejawnych w przedstawicielstwach NRD w Polsce stworzyli sieç oko∏o 150 tajnych wspó∏pracowników43. Sieç informatorów uzupe∏niana by∏a przez
tak zwane osoby kontaktowe (Kontaktpersonen – KP) lub ludzi, z którymi kontaktowano si´ oficjalnie. Rodzaje powiàzaƒ zapisywano pod zaszyfrowanymi

43

Ibidem, Sprawozdanie dotyczàce spotkaƒ i pozyskiwania informacji za I kwarta∏ 1985 r., k. 304.

Grupy operacyjne Stasi w krajach bloku wschodniego
okreÊleniami: „Fred” oznacza∏ osoby kontaktowe w polskim MSZ, „Martin”
– tajnych wspó∏pracowników grupy operacyjnej Warszawa, „Konrad” – niezwerbowane osoby kontaktowe i wreszcie „Rudolf ” – osoby zwiàzane z nale˝àcymi
do dwóch ostatnich kategorii („Martin” lub „Konrad”).
Z zestawienia tych „êróde∏” sporzàdzonego przez MBP NRD 14 listopada
1986 r. mo˝na wywnioskowaç, ˝e informatorzy pochodzili z ministerstw, wymiaru sprawiedliwoÊci, wojska, KoÊcio∏ów i zwiàzków zawodowych44.
Oznaczenia kodowe tajnych wspó∏pracowników i osób kontaktowych
w Polsce
I. Warszawa (tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przedstawicielstwa zagraniczne)

1 – 199

II. Województwa południowo-wschodnie i wschodnie (tj. osoby kontaktowe
w urzędach wojewódzkich, tajni współpracownicy Grupy Operacyjnej Warszawa
w przedstawicielstwach NRD, na uczelniach wyższych, m.in. w Krakowie i Katowicach)

201 – 299

III. Województwa północne (podobnie jak w punkcie II, a ponadto Konsulat Generalny NRD w Gdańsku)

301 – 399

IV. Województwa południowo-zachodnie i zachodnie (podobnie jak w punkcie II,
a ponadto Konsulat Generalny NRD we Wrocławiu)

401 – 499

V. Rejon Warszawy i sąsiadujące z nim województwa (poza urzędami centralnymi
wymienionymi w punkcie I)

501 – 599

Oznaczenia kodowe wspó∏pracowników i osób kontaktowych w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych PRL
Gabinet Ministra

1 – 10

Departament I (wywiad)

11 – 20

Departament II (kontrwywiad)

21 – 50

Departament III (organizacje polityczne, media, prasa)

51 – 70

Departament IV (Kościół, młodzież, kultura, inteligencja)

71 – 90

Departament V (gospodarka)

91 – 110

Departament VI (rolnictwo i leśnictwo, ochrona środowiska, geologia)

111 – 120

Biuro badawcze

121 – 125

Biuro „W” (kontrola korespondencji)

126 – 130

Biuro Studiów (zwalczanie opozycji)

131 – 135

Biuro „B” (obserwacja, dochodzenie)

136 – 140

inne

141 – 160

rezerwa

161 – 199

O tym, jak wa˝ne dla kierownictwa NRD by∏y dzia∏ania wywiadowcze na terenie Polski, Êwiadczà znaczne i rosnàce z roku na rok Êrodki finansowe przezna-

Zob. ibidem, 712, Zestawienie tajnych wspó∏pracowników kontaktowych Grupy Operacyjnej
Warszawa, 15 XI 1986 r., k. 42–87.
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czane na ten cel. Na rok 1989 Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego planowa∏o dla grupy operacyjnej Warszawa bud˝et w wysokoÊci ponad 29 mln z∏otych, co odpowiada∏o oko∏o 554 tys. marek dewizowych i by∏o najwy˝szà sumà,
jakà resort przeznaczy∏ dla swoich grup operacyjnych za granicà45.
Znaczna cz´Êç informacji przechodzàcych przez Grup´ Operacyjnà Warszawa
pochodzi∏a z oficjalnych kontaktów s∏u˝bowych i dotyczy∏a sytuacji wewn´trznej
oraz sprawozdaƒ polskiej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa o rozpoznaniu i likwidowaniu
struktur opozycyjnych. Szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego Polska
by∏a skazana na wsparcie sojuszników, co m.in. przyczyni∏o si´ do zmiany w stosunkach mi´dzy partnerami. Na wa˝nych obszarach zawierano porozumienia
i zacieÊniano wspó∏prac´. Nigdy wczeÊniej nieszcz´sny sojusz obu s∏u˝b bezpieczeƒstwa nie by∏ tak silny, jak w przeddzieƒ historycznego prze∏omu.

Podsumowanie
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w paƒstwach bloku wschodniego polega∏y przede wszystkim na kontrolowaniu
zatrzymujàcych si´ tam na krótszy lub d∏u˝szy czas obywateli NRD. W krajach
atrakcyjnych turystycznie, to znaczy na W´grzech, w Bu∏garii i Czechos∏owacji,
oznacza∏o to najcz´Êciej zapobieganie ucieczkom do RFN. Delegatury MBP
mog∏y jednak tylko cz´Êciowo uczestniczyç w realizacji tak ogromnego zadania,
jakim by∏o kontrolowanie niezliczonych turystów, studentów, naukowców, pracowników oraz personelu przedstawicielstw NRD. Dlatego w dzia∏ania te zaanga˝owane by∏o ca∏e ministerstwo ∏àcznie z oddzia∏ami terenowymi. We wszystkich
krajach bloku socjalistycznego powsta∏y rozga∏´zione systemy tajnych wspó∏pracowników, z którymi powiàzane by∏y tak˝e instytucje paƒstwowe odpowiedzialne za wysy∏anie za granic´ personelu i turystów.
Pozycja grupy operacyjnej zale˝a∏a od stosunków mi´dzy NRD a danym krajem bloku wschodniego. Pod wzgl´dem znaczenia, kompetencji i liczby personelu radziecka grupa w Berlinie mia∏a status niewàtpliwie wy˝szy ni˝ niemiecka
w Moskwie. Bu∏garia, W´gry i Czechos∏owacja ch´tnie zgadza∏y si´ na wspó∏prac´ i s∏u˝y∏y grupie operacyjnej pomocà swoich s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Polska zaÊ
dopiero we wrzeÊniu 1980 r. wyrazi∏a zgod´ na utworzenie Grupy Operacyjnej
Warszawa. W tym przypadku kontrola obywateli NRD mia∏a niewielkie znaczenie – o wiele wa˝niejsze by∏o wykorzystanie wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych mo˝liwoÊci uzyskania informacji o wewn´trznej sytuacji Polski, a tak˝e rozpracowanie wspólnie z polskimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa obywateli polskich
dzia∏ajàcych w opozycji oraz cz∏onków tajnych s∏u˝b krajów zachodnich. W bardzo krótkim czasie nowo powo∏anej grupie operacyjnej uda∏o si´ stworzyç w ambasadzie w Warszawie central´, która werbowa∏a i prowadzi∏a agentów oraz informatorów we wszystkich wa˝nych Êrodowiskach Polski.
Wraz z rozpocz´ciem pierestrojki Zwiàzek Radziecki sam sta∏ si´ niepewnym
ogniwem bloku, a grupa operacyjna w Warszawie przej´∏a rol´ reportera informujàcego o stosunkach wewn´trznych w ZSRR i podobnie jak grupy operacyjne
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Ibidem, 950, k. 115.
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w innych krajach demokracji ludowej, w których nast´powa∏a transformacja, sta∏a si´ kronikarzem procesu odchodzenia od systemu komunistycznego.
T∏umaczenie Jolanta ˚ukowska

MONIKA TANTZSCHER – wieloletni (do 2005) pracownik naukowy Urz´du Pe∏nomocnika Federalnego ds. Dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa by∏ej NRD.
Zajmuje si´ przede wszystkim zagadnieniem wspó∏pracy Stasi ze s∏u˝bami bezpieczeƒstwa krajów bloku sowieckiego, a tak˝e reakcjà Stasi na kryzysy systemu komunistycznego w Czechos∏owacji (1968) i w Polsce (1980–1981). Autorka i wspó∏autorka kilku opracowaƒ i edycji dokumentów: Die verlängerte
Mauer. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer-Pakt-Staaten bei der Verhinderung von „Republikflucht” (Berlin 1998), Maßnahme
„Donau” und Einsatz „Genesung”. Die Niederschlagung des Prager Frühlings
1968/69 im Spiegel der MfS-Akten (Berlin 1998), SOUD – Das geheimdienstliche Datennetz des östlichen Bündnissystems (wspólnie z B. Wegmann, Berlin
1996), Was in Polen geschieht, ist für die DDR eine Lebensfrage! Das MfS und
die Polnische Krise 1980/81 [w:] Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland”, t. V/3:
Deutschlandpolitik, innerdeutsche Beziehungen und internationale Rahmenbedingungen (Baden-Baden 1995).

The Stasi operational groups in Eastern block countries
The main task of operational groups of GDR Ministry of Public Security in Eastern
block countries was controlling GDR citizens who stayed there for long or short periods.
In countries to which people often went for holidays – like Hungary, Bulgaria or Czechoslovakia this usually meant preventing to escaping to West Germany. The control system
engaged not only operational groups, but the whole Ministry of Security which created
a sophisticated system of secret agents in all countries of the block. The system was linked
also to state institutions which were responsible for sending staff and tourists abroad.
The situation of an operational group in a country depended on its relationships with
GDR. While Bulgaria, Hungary and Czechoslovakia usually eagerly agreed for cooperation
and provided help of their security services, Poland agreed for creating “Warszawa” operational group only in September 1980. The group became a center for enrolling and
supervising agents and informers in the main environments in Poland. The control of GDR
citizens had a little meaning in this case, a much more important thing was using all unofficial and official means of gathering information about Polish domestic situation, as well
as cooperation with Polish security services on Polish opposition and members of secret
services of western countries. When the perestroika began, the Soviet Union itself became
an unreliable link for Germany and the operational group in Warsaw took the role of
reporter informing of inner relationships and, as operational groups in the countries of
people’s democracy it became the chronicler of its departing from the communist system.
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