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Inwigilacja Êrodowiska
„Spotkaƒ” przez s∏u˝by specjalne
PRL
Niezale˝ne pismo m∏odych katolików „Spotkania” – idea studentów i m∏odych pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – by∏o kwartalnikiem
ukazujàcym si´ poza zasi´giem cenzury w latach 1977–1988. Skupia∏o osoby
w ró˝ny sposób zwiàzane z KoÊcio∏em katolickim i oÊrodkami inteligencji w Polsce. „Spotkania” mia∏y swoje redakcje tak˝e w Krakowie i Warszawie, gdzie liczni wspó∏pracownicy pisma zabiegali o nowych autorów tekstów i kolporta˝.
Obok dzia∏alnoÊci wydawniczej (samo pismo i seria wydawnicza Biblioteka
„Spotkaƒ”, kierowana w Pary˝u przez Piotra Jegliƒskiego, w ramach której wydawano ksià˝ki nieposiadajàce debitu w PRL) organizowano spotkania tzw. Klubu Dyskusyjnego. Niektórzy historycy i publicyÊci zajmujàcy si´ opozycjà politycznà w PRL zapominajà, ˝e to w∏aÊnie osoby zwiàzane ze „Spotkaniami”
sprowadzi∏y do Polski pierwszy powielacz spirytusowy, na którym wydrukowano partie „Komunikatu” Komitetu Obrony Robotników, a tak˝e numery niezale˝nego pisma literackiego „Zapis”. W zwiàzku z wydawaniem „Spotkaƒ” organy bezpieczeƒstwa PRL podj´∏y dzia∏ania w celu rozpracowania osób
zaanga˝owanych w redagowanie, powielanie i kolportowanie wydawnictwa.
Szczegó∏owe przedsi´wzi´cia realizowane by∏y w ramach sprawy operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Redaktorzy”.
Wiedza na temat Êrodowiska „Spotkaƒ” jest szerszemu gronu praktycznie nieznana. Jak do tej pory nie ukaza∏a si´ ˝adna monografia na ten temat. Jest natomiast bardzo du˝o ksià˝ek czy artyku∏ów na temat innych organizacji antykomunistycznych dzia∏ajàcych na prze∏omie lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych
w Polsce Ludowej1.
Wk∏ad m∏odych katolików z Lublina w walk´ o niepodleg∏à i suwerennà
Rzeczpospolità nie zosta∏ dotychczas zauwa˝ony przez wspó∏czesnych badaczy
najnowszej historii Polski. Braku opracowaƒ na temat „Spotkaƒ” z pewnoÊcià nie
Np. H. G∏´bocki, Studencki Komitet SolidarnoÊci w Krakowie 1977–1980. Zarys dzia∏alnoÊci,
Warszawa 1994; J. Holzer, „SolidarnoÊç” 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990; J. Holzer,
K. Leski, „SolidarnoÊç” w podziemiu, ¸ódê 1990; J.J. Lipski, KOR, Londyn 1983; Niezale˝ny ruch
ch∏opski „SolidarnoÊç” w Polsce po∏udniowo-wschodniej w latach 1980–1989, PrzemyÊl 2000;
R. Terlecki, Uniwersytet Latajàcy i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977–1981, Kraków–Rzeszów 2000; W. Wolski [A. Friszke], KOR. Ludzie – dzia∏ania – idee, Warszawa 1983; R. Zuzowski,
Komitet Samoobrony Spo∏ecznej KOR. Studium dysydentyzmu i opozycji politycznej w Polsce, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków 1996.
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wype∏niajà pojedyncze artyku∏y pami´tnikarskie osób, które tworzy∏y to pismo,
np. Janusza Krupskiego2, czy te˝ biogramy niektórych osób zaanga˝owanych
w ruch antysocjalistyczny z prze∏omu lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych,
m.in. Janusza Bazyd∏y, ks. Stanis∏awa Ma∏kowskiego, Józefa Ruszara, o. Ludwika WiÊniewskiego3. Tak˝e znany badacz dziejów opozycji w latach 1945–1980
Andrzej Friszke w swojej monografii, liczàcej ponad pi´çset stron, jedynie par´
ogólnikowych akapitów poÊwi´ci∏ „Spotkaniom”4. Nieco wi´cej informacji o aktywnoÊci grup antykomunistycznych na Lubelszczyênie, w tym „Spotkaƒ”, przynios∏o opracowanie Marcina Dàbrowskiego, badacza NSZZ „SolidarnoÊç”,
oparte g∏ównie na relacjach uczestników wydarzeƒ5.
Problematyka omawiana na ∏amach „Spotkaƒ” by∏a podejmowana w kilku
pracach magisterskich. Jednak dost´p do nich jest utrudniony ze wzgl´du na to,
˝e znajdujà si´ one w archiwach uniwersyteckich i w wi´kszoÊci nie zosta∏y opublikowane6. Szczegó∏owy obraz dzia∏alnoÊci Êrodowiska „Spotkaƒ” da∏ film dokumentalny Henryka Urbanka „MieliÊmy tylko wolne s∏owo...”, zrealizowany
w 1996 r.7 Zawiera on kilkanaÊcie wypowiedzi by∏ych redaktorów pisma. Jednak film po jednorazowej emisji trafi∏ na archiwalne pó∏ki Telewizji Polskiej i dost´pny jest praktycznie tylko w postaci kopii VHS u osób zainteresowanych.
Podsumowanie antysocjalistycznej aktywnoÊci Êrodowiska „Spotkaƒ” jest
z powodu jej wielokierunkowoÊci zadaniem bardzo trudnym. W niniejszym artykule wykorzystano po raz pierwszy zbiory z Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Lublinie, w tym teczki personalne cz∏onków grupy „Spotkaƒ”8 oraz
dwa tomy sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Redaktorzy”, które
dajà szczegó∏owy opis metod i form inwigilacji lubelskiego Êrodowiska przez
SB, zawierajà te˝ doniesienia tajnych wspó∏pracowników9. Informacje o Êrodowisku „Spotkaƒ” autor uzyska∏ równie˝ podczas kwerendy w Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie. Szczególnie istotne tu by∏y – w du˝ej mierze poufne – „informacje bie˝àce o nastrojach
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2
J. Krupski, Kazali mi nie podskakiwaç, oprac. E. Zarzycka, „Gazeta Polska” 2000, nr 47,
s. 12–13; idem, Wst´p [w:] Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, t. 2, Warszawa 2001, s. 7–15.
3
Opozycja polityczna w PRL. S∏ownik biograficzny 1956–1989, red. J. Skórzyƒski, P. Sowiƒski,
M. Strasz, t. 1–2, Warszawa 2000–2002.
4
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 310–312, 513–514.
5
M. Dàbrowski, Lubelski lipiec 1980, Lublin 2000.
6
Np. w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: W. Bogaczyk, Problematyka religijna
w prasie wychodzàcej poza zasi´giem cenzury w latach 1979–1980 (praca opublikowana w 1990 r.);
P. Gulbicki, Nurt laicki w polskiej opozycji demokratycznej w latach 1976–1980; M. Sztuba-Urbaƒska, Problem nienawiÊci i zniewolenia w niezale˝nym kwartalniku „Spotkania”; M. Czech, Ârodowisko Niezale˝nego Pisma M∏odych Katolików „Spotkania” w latach 1977–1981.
7
Henryk Urbanek, „MieliÊmy tylko wolne s∏owo...”, film zrealizowany przez TVP w 1996 r. (kopia w zbiorach autora).
8
Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Lublinie [dalej: AIPN Lu]: 011/407, Janusz
Bazyd∏o; 020/606 (II 10069), Wojciech Butkiewicz; 011/408 (III 4888), Adam Konderak; 23/166
(35/82), Janusz Krupski (akta internowanego); 020/608, Krzysztof Paczuski; 020/668 (II 10354)
i 0229/800 (II 10254), Micha∏ Zulauf (mikrofilm z 1987 r. nie zawiera wszystkich dokumentów
z wersji pierwotnej akt).
9
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1 i 2, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Redaktorzy”.
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i sytuacji spo∏eczno-politycznej” Wydzia∏u Polityczno-Organizacyjnego10 z lat
1977–1981, majàce form´ teleksu z dziennà wiadomoÊcià do w∏adz centralnych,
a tak˝e w nieco mniejszym stopniu „informacje, oceny, analizy, sprawozdania
i opracowania wydzia∏u dotyczàce problemów m∏odzie˝y i organizacji m∏odzie˝owych”11 z 1977 r. Wykorzystano tak˝e relacje (niepublikowane) dzia∏aczy „Spotkaƒ”, co mia∏o byç uzupe∏nieniem materia∏ów archiwalnych i konfrontacjà z nimi.
Niniejsze studium jest próbà przedstawienia ró˝nych form represji stosowanych
przez aparat bezpieczeƒstwa w stosunku do niektórych dzia∏aczy lubelskich „Spotkaƒ”. Pomini´to warszawskich i krakowskich wspó∏pracowników tego pisma.

***
Spraw´ „Redaktorzy” wszcz´to w listopadzie 1977 r., a wi´c ju˝ miesiàc po
ukazaniu si´ pierwszego numeru „Spotkaƒ”, a zakoƒczono w 1986 r. W jej ramach Wydzia∏ IV SB KW MO w Lublinie realizowa∏ w 1978 r. przedsi´wzi´cia
operacyjne zmierzajàce do rozpoznania ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci Êrodowiska
„Spotkaƒ” wÊród m∏odzie˝y Lublina, a w kwestii dotyczàcej samego wydawania
czasopisma – stara∏ si´ ustaliç plany wydawnicze i miejsca produkcji pisma, okreÊliç stopieƒ oddzia∏ywania cz∏onków grupy na m∏odzie˝ akademickà, zbadaç powiàzania z innymi oÊrodkami opozycyjnymi w kraju, w szczególnoÊci z Gdaƒskiem, Warszawà oraz Duszpasterstwem Akademickim oo. Dominikanów
w Lublinie. W latach nast´pnych w ramach sprawy „Redaktorzy” na bie˝àco rozpracowywano nowe osoby anga˝ujàce si´ w dzia∏alnoÊç „Spotkaƒ” i dà˝ono do
procesowego dokumentowania ich aktywnoÊci12.
Jak wynika z zachowanych dokumentów sprawy operacyjnego rozpracowania
„Redaktorzy”, inwigilacjà obj´to dwanaÊcie osób. Byli to: Zdzis∏aw Bradel13, Wojciech Butkiewicz14, Krzysztof G´bura15, Piotr Ka∏u˝yƒski16, Zygmunt Kozicki17,
Archiwum Paƒstwowe w Lublinie, Archiwum KW PZPR w Lublinie [dalej: AP Lublin, KW PZPR
Lublin], 100/VII/31, t. 8–35, Informacje bie˝àce o nastrojach i sytuacji spo∏eczno-politycznej za lata 1977–1981.
11
Ibidem, 100/VII/22, t. 3, Informacje, oceny, analizy, sprawozdania i opracowania wydzia∏u dotyczàce problemów m∏odzie˝y i organizacji m∏odzie˝owych.
12
AIPN Lu, 0199/7 (104/22), t. 2, Kierunkowo-problemowy plan pracy Wydzia∏u IV SB KW MO
w Lublinie na rok 1978, 6 I 1978 r., k. 2; ibidem, t. 3, Kierunkowo-problemowy plan pracy Wydzia∏u IV SB KW MO w Lublinie na rok 1979, 4 I 1979 r., k. 12.
13
Zdzis∏aw Bradel ur. 21 VI 1950 r. w Gdaƒsku. W 1975 r. rozpoczà∏ studia na filologii polskiej
na KUL. W okresie dzia∏alnoÊci na rzecz opozycji demokratycznej u˝ywa∏ pseudonimu „Witold
Zdziechowski”, pod którym publikowa∏ w „Spotkaniach” m.in. Rozwa˝ania ewangeliczne. Od drugiego numeru „Spotkaƒ” figurowa∏ w stopce redakcyjnej.
14
Wojciech Butkiewicz ur. 30 VIII 1956 r. w Suwa∏kach. Studiowa∏ filologi´ romaƒskà na KUL.
W okresie dzia∏alnoÊci w podziemiu antykomunistycznym nie u˝ywa∏ pseudonimu. Od jesieni
1977 r. do jesieni 1982 r. zajmowa∏ si´ drukowaniem i sk∏adem „Spotkaƒ”.
15
Krzysztof G´bura ur. 26 VII 1954 r. w Krynkach w województwie kieleckim. W latach siedemdziesiàtych studiowa∏ na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.
16
Piotr Ka∏u˝yƒski ur. 28 X 1957 r. w Gdyni. W „Spotkaniach” udziela∏ si´ w latach 1977–1987,
by∏ wspó∏pracownikiem redakcji. W latach siedemdziesiàtych studiowa∏ teologi´ na KUL.
17
Zygmunt Kozicki ur. 15 II 1957 r. w Ustrzykach Dolnych. By∏y student KUL, od 1977 do 1986 r.
zwiàzany z lubelskim oddzia∏em „Spotkaƒ”; pe∏ni∏ funkcj´ redaktora pisma, zajmowa∏ si´ równie˝
drukiem i kolporta˝em.
10
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Józef Lewicki18, Pawe∏ Nowacki19, Krzysztof Paczuski20, Jan Andrzej Stepek21,
Mariusz Szewczyk22, Bo˝ena Iwaszkiewicz-Wronikowska23, Micha∏ Zulauf24.
Osoby te stanowi∏y g∏ówny trzon lubelskiej redakcji „Spotkaƒ”. Z pewnoÊcià
wiele akt innych osób, prowadzonych w ramach sprawy „Redaktorzy”, zosta∏o
zniszczonych. Dowodem na to jest brak dokumentów dotyczàcych liderów „Spotkaƒ”: Janusza Krupskiego25, Janusza Bazyd∏y26 (poza aktami z internowania
Krupskiego i Êledztwa przeciwko Bazydle z 1968 r.) oraz Wojciecha Samoliƒskiego27 i Adama Konderaka28 (oprócz akt Êledztwa z 1968 r.). Ich nazwiska pojawiaJózef Andrzej Lewicki ur. 27 XI 1955 r. w Gubinie. Z lubelskimi „Spotkaniami” zwiàzany by∏
w latach osiemdziesiàtych. Student historii, a nast´pnie asystent na KUL.
19
Pawe∏ Nowacki ur. 12 I 1956 r. w Poznaniu. Studiowa∏ histori´ sztuki na KUL. W okresie dzia∏alnoÊci w opozycji w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych nie u˝ywa∏ pseudonimu. Od 1977
do 1986 r. by∏ redaktorem, kolporterem i drukarzem „Spotkaƒ”, a tak˝e kurierem specjalnym mi´dzy Polskà i NRD (odpowiada∏ za przemyt przez granic´ ksià˝ek i powielaczy).
20
Krzysztof Paczuski ur. 7 V 1956 r. w Lublinie. W „Spotkaniach” by∏ autorem tekstów (zamieszcza∏ m.in. wiersze) i redaktorem w latach 1977–1987. W latach siedemdziesiàtych studiowa∏ filologi´ polskà na KUL, potem zosta∏ asystentem na tej uczelni.
21
Jan Andrzej Stepek ur. 23 XII 1951 r. w Sanoku. Wspó∏twórca i redaktor „Spotkaƒ”, rzecznik
spraw polsko-ukraiƒskich w piÊmie. W 1978 r. zdecydowa∏ si´ porzuciç rodzinny Sanok, gdzie po
studiach historycznych na KUL pracowa∏ w Muzeum Budownictwa Ludowego, i wraz z rodzinà
osiad∏ w Lublinie. Nagroda im. Jana Andrzeja Stepka, og∏oszona po jego Êmierci przez redakcj´
„Rzeczpospolitej”, promuje naukowe zainteresowania historià i kulturà krajów sàsiedzkich i mniejszoÊci narodowych.
22
Mariusz Szewczyk ur. 23 XII 1959 r. w Tymbarku, dzia∏acz opozycji w latach osiemdziesiàtych,
student KUL.
23
Bo˝ena Iwaszkiewicz-Wronikowska ur. 5 I 1950 r. w S∏upsku. Ukoƒczy∏a archeologi´ na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 r., nast´pnie podj´∏a prac´ na KUL jako asystent w Sekcji Historii
Sztuki. Wspó∏pracowniczka redakcji „Spotkaƒ”.
24
Micha∏ Zulauf ur. 3 XII 1953 r. w Kielcach. Drukarz i kolporter „Spotkaƒ”, student KUL.
25
Janusz Krupski ur. 9 V 1951 r. w Lublinie. Studiowa∏ histori´ na KUL. Wspó∏twórca Êrodowiska
„Spotkaƒ”. Pseudonim Janusz Topacz wykorzysta∏ tylko raz, w pierwszym numerze „Spotkaƒ”.
26
Janusz Bazyd∏o ur. 15 VI 1941 r. w ¸om˝y. W latach szeÊçdziesiàtych studiowa∏ histori´ na KUL.
Redaktor prowadzàcy lubelskich „Spotkaƒ” w nieformalnej strukturze redakcyjnej, równie˝ redaktor wydawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL od 1973 r. Encyklopedii katolickiej.
27
Wojciech Samoliƒski ur. 1 XII 1953 r. w Gdaƒsku. W 1976 r. ukoƒczy∏ Wydzia∏ Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdaƒskiego, studiowa∏ te˝ na Wydziale Filozofii ChrzeÊcijaƒskiej KUL. W 1984 r.
zast´pca sekretarza redakcji „Zeszytów Naukowych KUL”. Zwiàzany by∏ z KSS „KOR” i „Spotkaniami”. W 1980 r. powo∏any na stanowisko rzecznika prasowego Zarzàdu Regionu Ârodkowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w Lublinie. W latach 1980–1981 redagowa∏ specjalnà rubryk´ wiadomoÊci i komunikatów solidarnoÊciowych w „Kurierze Lubelskim”, by∏ redaktorem zwiàzkowego
„Biuletynu Informacyjnego”. Z chwilà og∏oszenia stanu wojennego zosta∏ internowany, przebywa∏ do
13 XII 1982 r. w oÊrodku odosobnienia. Wydzia∏ V WUSW w Lublinie 3 IV 1981 r. wszczà∏ przeciwko niemu spraw´ operacyjnego rozpracowania krypt. „Redaktor”, którà zakoƒczono 30 VIII 1989 r.;
kierowa∏ nià m.in. kpt. Jerzy Toruj (AIPN Lu, 020/845 [II 11663], t. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Redaktor” skierowana przeciwko Wojciechowi Samoliƒskiemu).
28
Adam Konderak ur. 28 VIII 1946 r. w Przem´czanach. Ukoƒczy∏ studia historyczne na KUL. Od
1973 r. a˝ do Êmierci w 2001 r. pracowa∏ w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. 11 III 1968 r. wzià∏
udzia∏ w zgromadzeniu m∏odzie˝y studenckiej przy ul. Langiewicza w Lublinie, w zwiàzku z czym
zosta∏ zatrzymany i osadzony w areszcie Wydzia∏u Âledczego KM MO. Dwa dni póêniej Kolegium
Karno-Administracyjne Prezydium MRN w Lublinie orzek∏o kar´ dwóch miesi´cy aresztu. Sprawà
zajmowali si´ mjr J. Bernatowicz – naczelnik Wydzia∏u Âledczego KW MO w Lublinie, kpr. Józef
Lewandowski i W∏adys∏aw Rusinek – zast´pca naczelnika Wydzia∏u Dochodzeniowo-Âledczego
KW MO w Lublinie. Od 1979 r. Konderak by∏ zwiàzany ze „Spotkaniami”, pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza
18

278

11 Czech

2/6/04

13:16

Page 279

Inwigilacja Êrodowiska „Spotkaƒ” przez s∏u˝by specjalne PRL
jà si´ sporadycznie w aktach operacyjnych innych dzia∏aczy, wi´c jest ma∏o prawdopodobne, ˝e nie byli rozpracowywani. Jak wynika z zapisków na aktach, sporzàdzonych prawdopodobnie przez samych funkcjonariuszy SB, sprawa operacyjnego rozpracowania „Redaktorzy” liczy∏a dziewi´ç tomów akt. Do dnia
dzisiejszego zachowa∏y si´ jedynie dwa tomy. Wiadomo, ˝e w ramach tej sprawy
rozpracowywano systematycznie nowe osoby anga˝ujàce si´ w produkcj´ pisma,
a w stosunku do niektórych zaprzestawano dalszego Êledztwa.
Zwalczanie inicjatyw wydawniczych funkcjonujàcych poza zasi´giem cenzury
przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa polega∏o na operacyjnym przejmowaniu bezdebitowych materia∏ów (wed∏ug szacunków lubelskiej SB w 1978 r. przej´to ponad
10 tys. czasopism, odezw i ulotek) w wyniku przeszukiwania pomieszczeƒ osób
zaanga˝owanych w opozycj´. Ka˝dy z dzia∏aczy Êrodowiska „Spotkaƒ” zosta∏ obj´ty tajnà obserwacjà, otrzyma∏ kryptonim operacyjny. Do donoszenia na nich
zaanga˝owano tajnych wspó∏pracowników wywodzàcych si´ tak˝e spoÊród „studentów oraz kadry naukowej KUL”29. SB docenia∏a rang´ tajnych wspó∏pracowników jako „podstawowego Êrodka pracy operacyjnej, dlatego te˝ systematycznie rozbudowywa∏a sieç agenturalnych êróde∏ informacji, pozyskujàc ich do
wszystkich kategorii spraw”30.
Jednym z liderów „Spotkaƒ”, Januszem Bazyd∏à, SB zainteresowa∏a si´ ju˝
pod koniec lat szeÊçdziesiàtych, kiedy jako student historii KUL bra∏ udzia∏
w wydarzeniach Marca ’68 w Lublinie. 13 marca 1968 r. na wniosek KW MO
zosta∏ ukarany przez Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium MRN w Lublinie za to, ˝e „w dniu 11 III 1968 w Lublinie na ul. Nowotki bra∏ aktywny
udzia∏ w nielegalnym zgromadzeniu m∏odzie˝y studenckiej, w zwiàzku z czym
zosta∏ zatrzymany i osadzony w areszcie KW MO w Lublinie. Kolegium orzek∏o
kar´ 2 miesi´cy aresztu”31.
W opinii sier˝anta SB Tadeusza Âwincza student Bazyd∏o by∏ inspiratorem tej
manifestacji studenckiej. Udzia∏ Bazyd∏y w demonstracji potwierdzi∏ w oÊwiadczeniu Edward Adam ˚abecki, który zezna∏, ˝e „dnia 11 III [19]68 oko∏o godziny 15, b´dàc wÊród studentów zgromadzonych na ulicy Nowotki, widzia∏ tam
równie˝ przewodniczàcego Rady Uczelnianej KUL, którego nazwiska nie zna”32.
Przewodniczàcym by∏ wówczas Janusz Bazyd∏o.
W 1978 r. w zwiàzku z aktywizowaniem si´ cz´Êci studentów Êwieckich KUL
poddano bardziej aktywnej kontroli niektóre osoby („figurantów”) obj´te sprawami operacyjnymi. Dotyczy∏o to tak˝e Bazyd∏y, który by∏ redaktorem prowadzàcym
redakcji. Od 1980 r. nale˝a∏ do NSZZ „SolidarnoÊç”. Podczas strajku studentów KUL w listopadzie–grudniu 1981 r. wspó∏redagowa∏ „Informator Strajkowy”. W okresie stanu wojennego wspó∏pracowa∏ m.in. z pisemkami podziemnymi „Gazeta” oraz „Gazeta Rolników” (AIPN Lu, 011/408
(III 4888), Akta dochodzenia/Êledztwa, Adam Konderak).
29
Ibidem, 0199/6 (104/20), Problemowy plan pracy Wydzia∏u III „A” SB za rok 1980, k. 7; ibidem,
020/746 (II 10595), t. 2, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w stosunku do studenta KUL Zdzis∏awa
Bradla, 23 VI 1977 r., k.135.
30
Ibidem.
31
AIPN Lu, 011/407, Notatka s∏u˝bowa mjr. J. Bernatowicza, naczelnika Wydzia∏u Âledczego
KW MO w Lublinie, 18 III 1968 r., k. 1.
32
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa sier˝. Tadeusza Âwincza z KW MO w Lublinie, 11 III 1968 r., k. 8;
ibidem, Wyciàg z protoko∏u przes∏uchania obwinionego Edwarda Adama ˚abeckiego, k. 10.
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„Spotkaƒ”. Poddawano go ró˝nym formom inwigilacji: 21 listopada 1978 r. zosta∏ zatrzymany, 21 kwietnia 1979 r. przes∏uchany, 10 listopada 1979 r. przeprowadzono u niego rewizj´, 25 czerwca 1980 r. zrewidowano i zatrzymano33. Bazyd∏o by∏ przeÊwiadczony o tym, ˝e przez ca∏y czas jego dzia∏alnoÊci opozycyjnej
interesowa∏y si´ nim s∏u˝by specjalne PRL34.
Wk∏ad Zdzis∏awa Bradla, w latach siedemdziesiàtych studenta filologii polskiej KUL, w rozwój i dzia∏alnoÊç „Spotkaƒ” by∏ znaczàcy, dlatego te˝ dzia∏acz
ten nie móg∏ byç pomini´ty przez SB w sprawie operacyjnego rozpracowania
„Redaktorzy”. Funkcjonariusze nadali mu kryptonim operacyjny „Bratek”.
W 1977 r. przygotowywano plan pozyskania go na tajnego wspó∏pracownika. Zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV Biura „C” KW MO w Lublinie tak pisa∏
w jednym z dokumentów: „w przypadku opracowywania go pod kàtem pozyskiwania uprzejmie prosz´ wype∏niç kart´ EO-4/74 i wraz z materia∏ami nades∏aç do tutejszego Wydzia∏u celem zarejestrowania”35. Jednak jak napisano w zeszycie ewidencyjnym kandydata na tajnego wspó∏pracownika: „ze wst´pnych
informacji operacyjnych i materia∏ów wynika, ˝e wytypowany kandydat jest
zbyt mocno zwiàzany z elementami prokorowskimi i antysocjalistycznymi. Dotychczasowe rozpoznanie i opracowanie wskazywa∏o na to, ˝e mo˝e on odmówiç wspó∏pracy”. W zwiàzku z tym odstàpiono od pozyskiwania Bradla do
wspó∏pracy36.
Bradel zosta∏ obj´ty tajnà obserwacjà. Grup´ operacyjnà odpowiedzialnà za
jego Êledzenie prowadzili kierownicy Sekcji Obserwacyjnej Wydzia∏u „B” KW
MO w Lublinie: kpt. T. Tryk i kpt. J. Trykacz oraz pp∏k L. Graczyk, naczelnik tego˝ wydzia∏u. Warto zaznaczyç, ˝e funkcjonariusze ci kierowali wydzia∏em odpowiedzialnym za tajnà obserwacj´ przez ca∏y czas realizacji sprawy „Redaktorzy”. Tajnà obserwacj´ Bradla prowadzono wielokrotnie, np. w grudniu 1977 r.,
w paêdzierniku 1978 r., w listopadzie 1979 r., w marcu 1980 r., nie tylko w Lublinie, ale tak˝e w Warszawie (wizyta u Henryka Wujca z Komitetu Samoobrony
Spo∏ecznej „KOR”) i Gdaƒsku (spotkania z Bogdanem Borusewiczem)37.
W 1977 r. mjr Edward Wituch, zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV KW MO
w Lublinie, wyda∏ zarzàdzenie zabraniajàce Bradlowi wyjazdu poza granice PRL
od 1 listopada 1977 do 1 listopada 1979 r. W uzasadnieniu tej decyzji napisa∏:
„usi∏uje Bradel stworzyç w Êrodowisku studentów KUL grup´ o profilu antypaƒ-

AIPN Lu, 0199/7 (104/22), t. 2, Kierunkowo-problemowy plan pracy Wydzia∏u IV KW MO
w Lublinie na rok 1978, k. 2; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony
Spo∏ecznej „KOR”, wst´p i oprac. A. Jastrz´bski, Warszawa–Londyn 1994, s. 380, 376, 450, 544.
34
Relacja pisemna Janusza Bazyd∏y, 9 I 2003 r., s. 2 (w zbiorach autora).
35
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 2, Informacja do naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie dotyczàca Zdzis∏awa Bradla – kandydata na tajnego wspó∏pracownika [dalej: TW], 21 XI 1977 r., k. 87.
36
Ibidem, Zeszyt ewidencyjny kandydata na TW Zdzis∏awa Bradla, sierpieƒ 1977 r., k. 97a–97g.
37
Ibidem, Komunikat nr 2 z obserwacji figuranta ps. „Bratek” przeprowadzonej 22 i 23 XII 1977 r.,
k. 80 i 81; ibidem, Komunikat z obserwacji figuranta ps. „Bratek” przeprowadzonej 21 X 1978 r.,
k. 40; ibidem, Komunikat z obserwacji tajnej figuranta ps. „Bratek” przeprowadzonej 10 XI 1979 r.
na terenie Lublina, k. 28; ibidem, Komunikat z obserwacji tajnej figuranta ps. „Bratek” przeprowadzonej 10 III 1980 r. w dzielnicy Lubelska Spó∏dzielnia Mieszkaniowa, k. 14; ibidem, Informacja
kpt. M. Kuleta, zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III-2 KS MO w Warszawie, dla naczelnika Wydzia∏u III
KW MO w Lublinie, 19 IX 1979 r., k. 31.
33
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stwowym”. Wniosek Witucha zaaprobowa∏ zast´pca komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB p∏k Henryk Kamiƒski38. By∏o to dzia∏anie typowe w stosunku do osób obj´tych operacyjnym sprawdzaniem czy rozpracowaniem. Wszystkie osoby inwigilowane w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania
„Redaktorzy” zosta∏y obj´te takim zakazem.
Za prowadzenie dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej Bradel by∏ tak˝e zatrzymywany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa. 10 listopada 1979 r. zosta∏ (razem z dzia∏aczami z Radomia: Stanis∏awem Kardakiem, Jerzym Stachurskim,
Gra˝ynà Tracz) aresztowany w zwiàzku z udzia∏em w wiecu w koÊciele (dawniej
wizytek) przy ul. Narutowicza w Lublinie. Znaleziono wówczas przy nim wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Gazet´ Polskà”. W tym samym dniu przeprowadzono w jego mieszkaniu rewizj´. Sp´dzi∏ w lubelskim areszcie 30 godzin39.
W lutym 1980 r. w zwiàzku z rozrzucaniem ulotek antywyborczych Zdzis∏aw
Bradel by∏ przes∏uchiwany przez ppor. W. Rycana, inspektora Wydzia∏u III KW
MO w Lublinie. W notatce podporucznik póêniej napisa∏: „zdaniem Bradla nie
mo˝na mówiç w Polsce o opozycji, bo takowa nie istnieje. Wszystkie grupy antysocjalistyczne dzia∏ajàce w kraju nigdy nie znajdà odpowiedniego gruntu do swojej dzia∏alnoÊci”40. Na tego typu przes∏uchaniach temat „opozycji demokratycznej” by∏ podstawowy i najcz´Êciej podejmowany. Osoby, które nie zamierza∏y
podejmowaç wspó∏pracy z SB, na takie pytania stara∏y si´ odpowiadaç zdawkowo bàdê mówiç to, co by∏o powszechnie znane.
Równie˝ w lutym 1980 r. Bradel zosta∏ zatrzymany w Gdaƒsku, w mieszkaniu Tadeusza Szczud∏owskiego, na zorganizowanym przez Ruch M∏odej Polski
wyk∏adzie pod tytu∏em „˚ycie Polonii w ZSRR”. Wówczas w areszcie prewencyjnym sp´dzi∏ 48 godzin41. Kolejny raz zetknà∏ si´ z milicjà 10 marca 1980 r. na
ulicy Ró˝y Luksemburg w Lublinie. Funkcjonariusze stwierdzili, ˝e w torbach
„przenosi∏ ulotki o wrogiej treÊci w liczbie ok. 1900 egzemplarzy”. Ulotki wzywa∏y do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Zosta∏ zatrzymany na 48 godzin. Wed∏ug Dokumentów Komitetu Obrony Robotników, opracowanych przez Andrzeja Jastrz´bskiego, zakwestionowano jedynie 400 sztuk tych ulotek, a Bradla
zatrzymano nie na 48, a na 42 godziny42.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a dobre rozeznanie dzia∏alnoÊci grupy „Spotkaƒ”.
W zdecydowanej mierze by∏a to zas∏uga tajnych wspó∏pracowników. Na Bradla

Ibidem, Postanowienie o zastrze˝eniu wyjazdu za granic´ do wszystkich krajów od 1 XI 1977 r.
do 1 XI 1979 r., k. 103; ibidem, Informacja dla naczelnika Wydzia∏u Paszportów w Gdaƒsku,
9 I 1978 r., k. 71.
39
Ibidem, Telefonogram por. Józefa Soko∏owskiego do naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Radomiu, 10 XI 1979 r., k. 22; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 450.
40
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 2, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy operacyjnej ze Zdzis∏awem Bradlem przeprowadzonej 13 II 1980 r., k. 17.
41
Ibidem, Notatka urz´dowa por. Krzysztofa Chabrowskiego, starszego inspektora Wydzia∏u IV
KW MO w Lublinie, dotyczàca Zdzis∏awa Bradla, wrzesieƒ 1980 r., k. 10; Dokumenty Komitetu
Obrony Robotników..., s. 493.
42
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 2, Notatka s∏u˝bowa sier˝. Jana Maƒkowskiego i Jana Jasiƒskiego z KW MO w Lublinie, 11 III 1980 r., k. 152; ibidem, Notatka urz´dowa por. Krzysztofa Chabrowskiego dotyczàca Zdzis∏awa Bradla, wrzesieƒ 1980 r., k. 10; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 509.
38
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od czerwca 1977 do listopada 1981 r. systematycznie donosi∏o kilku agentów,
m.in. „Adam”, „Miko” i „Witold”.
„Adam” informowa∏ kpt. T. Wilko∏askiego z Wydzia∏u III m.in. o zbieraniu
w czerwcu 1977 r. przez Bradla, wówczas studenta III roku filologii polskiej
KUL, podpisów pod petycjà skierowanà do marsza∏ka Sejmu PRL43. W jednym
z meldunków „Adam” pisa∏: „Z[dzis∏aw] Bradel chcia∏, abym podpisa∏ si´ pod listem do przewodniczàcego Rady Paƒstwa, marsza∏ka Sejmu i prokuratora generalnego. Trzeba by∏o podpisaç si´ czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podaç zawód. Zauwa˝y∏em prawie same dopiski »naukowiec« i powiedzia∏em, ˝e rolnik
wÊród naukowców – by∏oby to troch´ komiczne. Wówczas Bradel zastanowi∏ si´
i zapyta∏ mnie, czy w Êrodowisku wiejskim zebra∏bym podpisy. Odpowiedzia∏em,
˝e na pewno”44. Prawdopodobnie „Adam” nale˝a∏ do osób blisko zwiàzanych
z Bradlem, zna∏ bowiem szczegó∏owo dzia∏ania lubelskiej opozycji. Wiadomo
równie˝, ˝e dzia∏a∏ w Êrodowisku rolników Lubelszczyzny i móg∏ byç aktywistà
powsta∏ego rok po tym meldunku Komitetu Samoobrony Ch∏opskiej Ziemi Lubelskiej czy póêniejszych struktur „SolidarnoÊci” Rolników Indywidualnych.
Natomiast informacje o akcji ulotkowej Zdzis∏awa Bradla podczas spotkania
wspólnot akademickich w lipcu 1976 r. na Górze Âwi´tej Anny dostarczy∏ lubelskiej SB tajny wspó∏pracownik „Miko”, który – jak wynika z zachowanych dokumentów – rozpozna∏ go na zdj´ciach operacyjnych45. Zapewne „Miko” uczestniczy∏ w tej pielgrzymce, wi´c prawdopodobnie zwiàzany by∏ z duszpasterstwem
akademickim. Z kolei tajny wspó∏pracownik „Witold” informowa∏ SB o dzia∏alnoÊci Bradla w „Biuletynie Informacyjnym” NSZZ „SolidarnoÊç” w Lublinie46,
móg∏ byç wi´c zaanga˝owany w struktury tego zwiàzku.
Prywatna poczta do Bradla od przyjació∏ i rodziny by∏a kontrolowana przez SB
od 1977 do 1981 r., a liczne kserokopie tych listów zachowa∏y si´ do dziÊ47.
W Wydziale IV KW MO istnia∏o Biuro „W” zajmujàce si´ kontrolà korespondencji. Przechwycone listy mia∏y charakter typowo prywatny, dotyczy∏y spraw rodzinnych i osobistych. Nie by∏o w nich ˝adnych informacji na temat „Spotkaƒ”. Funkcjonariusze SB, wzorujàc si´ na swoich poprzednikach z Urz´du Bezpieczeƒstwa,
byli przekonani, ˝e dzia∏acze opozycyjni w sprawach wa˝nych dla druku i kolporta˝u literatury bezdebitowej mogà kontaktowaç si´ za poÊrednictwem poczty.
Drukarz „Spotkaƒ”, Wojciech Butkiewicz, student filologii romaƒskiej KUL, zosta∏ zarejestrowany w Wydziale IV KW MO w Lublinie w ramach sprawy „Redaktorzy” 18 listopada 1977 r. Dzieƒ wczeÊniej mjr Edward Wituch poprosi∏ naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Suwa∏kach (rodzinne miasto Butkiewicza)
o nades∏anie jak najobszerniejszej charakterystyki rozpracowywanego z uwzgl´dnieniem „cech charakteru, zainteresowaƒ, wad, na∏ogów, sposobu bycia, prezenAIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 2, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w stosunku do studenta
KUL Zdzis∏awa Bradla, 23 VI 1977 r., k. 134.
44
Ibidem, Wyciàg z informacji êród∏a – TW ps. „Adam”, 19 VI 1977 r., k. 140.
45
Ibidem, Doniesienia TW ps. „Miko”, k. 147a; ibidem, Informacja dla naczelnika Wydzia∏u III SB
KW MO w Gdaƒsku, 16 IX 1977 r., k. 94.
46
Ibidem, Wyciàg z notatki s∏u˝bowej Ryszarda Jeduta spisanej na podstawie s∏ów TW ps. „Witold”,
2 XI 1981 r., b.p.
47
Ibidem, Kontrola korespondencji Zdzis∏awa Bradla, kserokopie listów, k. 7, 7a, 7b, 11–12, 25–27,
30, 32–37, 38–39, 45–47, 55–57, 61–63, 76, 77–78, 82–86, 98–102, 144–146.
43
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cji, postawy spo∏eczno-politycznej, stosunku do otoczenia w szkole i ewentualnych danych kompromitujàcych lub obcià˝ajàcych wymienionego”48.
Podpu∏kownikowi Ryszardowi Leszczyƒskiemu, naczelnikowi Wydzia∏u IV KW
MO w Suwa∏kach, i jego ludziom wystarczy∏o dwadzieÊcia dni, by przys∏aç do Lublina bardzo dok∏adny raport o dzia∏alnoÊci Butkiewicza w okresie nauki w Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. Marii Konopnickiej w Suwa∏kach. Stwierdzono m.in.:
„w dzia∏alnoÊç spo∏eczno-politycznà nie by∏ zaanga˝owany, w ruchu oazowym nie
uczestniczy∏, danych kompromitujàcych lub obcià˝ajàcych nie uzyskano”49.
Funkcjonariusze SB podejrzewali Butkiewicza o wspó∏prac´ z dzia∏aczami
opozycji politycznej w Lublinie. Aby potwierdziç to podejrzenie, przeszukano jego lubelskie mieszkanie. Do pierwszej rewizji u Butkiewicza dosz∏o 21 listopada
1978 r. o godzinie szóstej. Trzydziestu funkcjonariuszy SB wkroczy∏o wówczas
do dziewi´ciu mieszkaƒ w Lublinie z nakazami rewizji wydanymi przez Naczelnà Prokuratur´ Wojskowà. Butkiewicz mieszka∏ w jednym z nich, przy ulicy
Okrzei. Po przeszukaniu mieszkania przez por. Tadeusza Kufla z KW MO w Lublinie, który zarekwirowa∏ 25 przedmiotów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià opozycyjnà (m.in. bezdebitowà ksià˝k´ Czarna ksi´ga cenzury PRL, Uchwa∏y Konferencji w Helsinkach i „Biuletyny Informacyjne” KSS „KOR”), Butkiewicza
zatrzymano, przewieziono do KW MO w Lublinie i tam przes∏uchano. W dochodzeniu uczestniczy∏ prokurator w stopniu pu∏kownika LWP. Starano si´ ustaliç
powiàzania zatrzymanych wówczas osób z organizatorem paryskiej edycji „Spotkaƒ” Piotrem Jegliƒskim i z dzia∏aczem opozycji Kazimierzem Charzewskim50.
Wezwania na przes∏uchania to jeden ze sposobów stosowanych przez SB w celu zastraszania osób zwiàzanych z opozycjà politycznà w PRL. Butkiewicz by∏
przes∏uchiwany nie tylko w Lublinie. W marcu 1979 r. przes∏uchano go w warszawskiej prokuraturze wojskowej w zwiàzku z „aresztowaniem we Francji polskiego szpiega” – bo tak okreÊlano dzia∏alnoÊç Piotra Jegliƒskiego w Pary˝u51.
AIPN Lu, 020/606 (II 10069), Tajna informacja mjr. Edwarda Witucha do naczelnika Wydzia∏u
IV KW MO w Suwa∏kach, 17 XI 1977 r., k. 11.
49
Ibidem, Informacja od pp∏k. Ryszarda Leszczyƒskiego z KW MO w Suwa∏kach do zast´pcy naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, 7 XII 1977 r., k. 12.
50
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa por. Jerzego Budzyƒskiego dotyczàca przeszukania u Wojciecha Butkiewicza przy ul. Okrzei 18/78, 23 XI 1978 r., k. 5; Pokwitowanie z przeszukania mieszkania Wojciecha
Butkiewicza 21 XI 1978 r., wystawione przez por. Tadeusza Kufla z KW MO w Lublinie (kserokopia
w zbiorach autora); „Spotkania” 1979, nr 6 (styczeƒ), edycja paryska, s. 396–398. Kazimierz Charzewski – jak sam pisa∏ w liÊcie do redakcji „Spotkaƒ” – w latach siedemdziesiàtych studiowa∏ w Dreênie,
od poczàtku 1977 r. wspó∏pracowa∏ z opozycjà demokratycznà w kraju, s∏u˝àc pomocà w transporcie
wydawnictw emigracyjnych do Polski. W paêdzierniku 1977 r. zosta∏ aresztowany przez SB i zmuszony do wspó∏pracy w trudnej dla siebie sytuacji ˝yciowej (umierajàca matka, perspektywa nieukoƒczenia studiów, groêba wydania w r´ce policji NRD). Mia∏ on za zadanie obserwacj´ dróg kontaktowych
prowadzàcych przez Drezno, stara∏ si´ te˝ nak∏oniç Piotra Jegliƒskiego do przyjazdu do Berlina, co mia∏o spowodowaç jego aresztowanie. Rezultatem wspó∏pracy Charzewskiego z SB by∏a seria zatrzymaƒ
i rewizji w Lublinie zimà 1979 r. Po ukoƒczeniu studiów w Dreênie zosta∏ wys∏any do Pary˝a w celu
nawiàzania kontaktów z Jegliƒskim i spenetrowania tamtejszych Êrodowisk katolickich, a nast´pnie dotarcia do Radia Wolna Europa. W nieznanych okolicznoÊciach zosta∏ zdemaskowany i aresztowany
przez policj´ francuskà. OkolicznoÊci wspó∏pracy z SB ujawni∏ przed aresztowaniem w Pary˝u w liÊcie
skierowanym do redakcji „Spotkaƒ”. O Charzewskim zob. ibidem, s. 398.
51
Prócz Butkiewicza mi´dzy 23 III a 5 IV 1979 r. przes∏uchiwani byli w tej sprawie: Krupski, Nowacki, Stefan Szaci∏owski, Micha∏ Zulauf (Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 380).
48
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Wed∏ug relacji ppor. Krzysztofa Chabrowskiego, starszego inspektora Wydzia∏u IV
KW MO w Lublinie, który by∏ obecny podczas tego przes∏uchania, „Butkiewicz na
zadawane pytania odpowiada∏ zdawkowo bàdê uchyla∏ si´ od odpowiedzi”. Chabrowski dodatkowo stwierdzi∏: „w zestawieniu z posiadanym materia∏em dowodowym wychodzi∏o, ˝e wymieniony w czasie sk∏adania zeznaƒ k∏ama∏, przedstawiajàc okreÊlone fakty w korzystnym Êwietle zarówno dla siebie, jak i kolegów
zamieszanych w spraw´. Jego zeznania wnios∏y niewiele nowego i praktycznie
mo˝na powiedzieç, [˝e] nie przyczyni∏y si´ do wyjaÊnienia powiàzaƒ jego osoby
i kontaktów z P[iotrem] Jegliƒskim”52. Potem w gmachu MSW w Warszawie rozmow´ z Butkiewiczem przeprowadzili ppor. Chabrowski i p∏k Po∏owczyk z Departamentu III MSW w Warszawie, „dà˝àc do ujawnienia jego roli w dzia∏alnoÊci
antysocjalistycznej”. Butkiewicz mia∏ zastanowiç si´ nad swojà sytuacjà, podjàç decyzj´ i ewentualnie zg∏osiç si´ na lubelskà komend´ MO w celu wyjaÊnienia53.
Pod koniec 1982 r. m∏odszy inspektor Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie ppor.
Leszek Delekta z∏o˝y∏ wniosek o wyrejestrowanie Butkiewicza ze sprawy o kryptonimie „Redaktorzy” z powodu „niepotwierdzenia zarzutów”. Wniosek ten zatwierdzi∏ zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, a zebrane materia∏y z∏o˝ono w archiwum Wydzia∏u IV Biura „C” KW MO54. Wyrejestrowanie
poszczególnych osób zwiàzanych ze „Spotkaniami” ze sprawy „Redaktorzy” nie
oznacza∏o zakoƒczenia Êledztwa w tej sprawie. Rozpracowaniu poddawano nowe osoby zaanga˝owane w produkcj´ i kolporta˝ pisma.
Sam Butkiewicz stwierdzi∏ w relacji, ˝e funkcjonariusze SB inwigilowali go
w sposób permanentny. Doda∏, ˝e „by∏o mnóstwo takich sytuacji, w których
da∏o si´ t´ inwigilacj´ odczuç czy zauwa˝yç, a czasem by∏a ona zabawna z perspektywy czasu”55. Potwierdzi∏y te uwagi dokumenty archiwalne by∏ych struktur lubelskiej SB.
Inwigilacji poddano równie˝ pracownika naukowego KUL, drukarza „Spotkaƒ”
Krzysztofa G´bur´, któremu lubelska SB nada∏a kryptonim operacyjny „G∏az”.
W 1978 r. funkcjonariusze aparatu bezpieczeƒstwa podejrzewali G´bur´,
wówczas studenta historii, ˝e jest zaanga˝owany w druk „Spotkaƒ”. Produkcja pisma odbywa∏a si´ m.in. w pomieszczeniach gospodarczych przy ulicy Ptasiej
w Zemborzycach ko∏o Lublina, wynajmowanych przez G´bur´. Zabudowania by∏y ulokowane z dala od szosy i stwarza∏y wra˝enie dobrego miejsca do produkcji
niezale˝nych materia∏ów. Informacje operacyjne otrzymane przez SB od tajnych
wspó∏pracowników: „Czes∏awa”, „Stanis∏awa” i „J-23” pozwoli∏y na zaplanowanie przeszukania zabudowaƒ w czerwcu 1978 r. Funkcjonariusze spodziewali si´
przechwyciç powielacz i wydrukowany czwarty numer „Spotkaƒ”. Grupie operacyjnej w sk∏adzie: kpt. Aleksander Wilk, ppor. Krzysztof Chabrowski, ppor. Jerzy
Budzyƒski i st. szer. Kajetan P∏onka przydzielono dwa samochody osobowe. Jeden z nich przeznaczono do przewiezienia grupy operacyjno-Êledczej i ewentualAIPN Lu, 020/606 (II 10069), Notatka s∏u˝bowa ppor. Krzysztofa Chabrowskiego z rozmowy
przeprowadzonej 31 III 1979 r. z Wojciechem Butkiewiczem, k. 6.
53
Ibidem.
54
AIPN Lu, 020/606 (II 10069), Wniosek o zakoƒczenie sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Redaktorzy” dotyczàcej Wojciecha Butkiewicza, 4 XI 1982 r., k. 9.
55
Relacja pisemna Wojciecha Butkiewicza, 25 VI 2002 r., s. 2 (w zbiorach autora).
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nie zakwestionowanych materia∏ów bezdebitowych oraz powielacza, drugi zaÊ
mia∏ utrzymywaç ∏àcznoÊç przez radiotelefon mi´dzy kierownictwem s∏u˝bowym
(kpt. Jerzy Kwasek, pp∏k Józef Dudziak, pp∏k Tadeusz Hawrot) a grupà operacyjno-Êledczà. ¸àcznoÊç z Wydzia∏em „B” KW MO w Lublinie, odpowiedzialnym za
tajnà obserwacj´, utrzymywa∏ ppor. Budzyƒski56. Ta akcja zakoƒczy∏a si´ przechwyceniem przez SB niewielkiej iloÊci prasy niezale˝nej.
Po tym przeszukaniu G´bur´ zatrzymano i przewieziono do KW MO w Lublinie. Tam go przes∏uchano. Funkcjonariusze próbowali uzyskaç od niego informacje na temat posiadania nielegalnej literatury. G´bura odmówi∏ jakichkolwiek
wyjaÊnieƒ i nast´pnie zosta∏ zwolniony do domu. Potem do akcji wkroczy∏a grupa obserwacyjna. Starano si´ ustaliç kontakty G´bury57.
Tajni informatorzy „Czes∏aw”, „Stanis∏aw” i „J-23” donosili na G´bur´ w latach 1978–1984. To oni powiadomili SB o prawdopodobnej produkcji czwartego numeru „Spotkaƒ” w Zemborzycach58. W jednym z dokumentów „Stanis∏aw”
pisa∏: „by∏em Êwiadkiem rozmowy, jakà prowadzi∏ Janusz Krupski z Krzysztofem
G´burà, a która dotyczy∏a t∏umaczenia artyku∏u z j´zyka francuskiego. Krupski
zaleci∏ pilnowanie tej sprawy”59. Dalej oznajmia∏: „z wypowiedzi J[anusza] Krupskiego i Z[dzis∏awa] Bradla wynika, ˝e czwarty numer »Spotkaƒ« uka˝e si´ oko∏o 20 czerwca 1978 r.”60 Prawdopodobnie „Stanis∏aw” by∏ blisko zwiàzany ze
Êrodowiskiem „Spotkaƒ”, mia∏ bowiem bardzo szczegó∏owe informacje o zakonspirowanej dzia∏alnoÊci poligraficznej grupy.
Studentowi teologii KUL, wspó∏pracownikowi „Spotkaƒ” Piotrowi Ka∏u˝yƒskiemu SB nada∏a kryptonim operacyjny „Kozak”. Wielokrotnie obserwowano
go zarówno w Lublinie, jak i w Gdaƒsku, m.in. w paêdzierniku i listopadzie
1978 r. Tajnà obserwacjà kierowali w Lublinie kpt. J. Trykacz i pp∏k L. Graczyk,
w Gdaƒsku zaÊ mjr Jan Nyk, zast´pca naczelnika Wydzia∏u „B” KW MO61.
Funkcjonariusze SB przeprowadzali rewizje w mieszkaniach opozycjonistów
w celu znalezienia konkretnego materia∏u dowodowego. W tym przypadku by∏a
to bibu∏a, czyli publikacje i ulotki uznane za wrogie wobec ustroju PRL.
W 1978 r. podczas rewizji w wynajmowanym przez Ka∏u˝yƒskiego mieszkaniu
przy ulicy Wajdeloty w Lublinie skonfiskowano materia∏y zwiàzane z „dzia∏alnoÊcià antysocjalistycznà”. Ka∏u˝yƒski by∏ zatrzymywany m.in. w maju 1977 r.
w pociàgu relacji Lublin–Kraków, w mieszkaniu Krzysztofa ˚órawskiego w Lublinie (zwiàzanego ze „Spotkaniami”) w marcu 1980 r. oraz po manifestacji
w obronie aresztowanego Jana Koz∏owskiego w maju 1980 r. w Sandomierzu62.
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Plan przeprowadzenia przeszukania zabudowaƒ gospodarstwa Krzysztofa G´bury, 12 VI 1978 r., k. 41–43.
57
Ibidem, Komunikat z obserwacji Krzysztofa G´bury przeprowadzonej 14 VI 1978 r., k. 45.
58
Ibidem, Plan przeprowadzenia przeszukania zabudowaƒ gospodarczych Krzysztofa G´bury,
12 VI 1978 r., k. 41–43.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
61
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Komunikat z obserwacji tajnej figuranta Piotra Ka∏u˝yƒskiego krypt. „Kozak” przeprowadzonej 30 X–2 XI 1978 r. i 2 XI 1978 r., k. 9; ibidem, Komunikat
z obserwacji tajnej figuranta krypt. „Kozak” przeprowadzonej 30 i 31 X, 1 XI 1978 r., Gdaƒsk,
k. 11–14.
62
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 112, 328, 376, 509, 526.
56
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Pracownicy aparatu bezpieczeƒstwa próbowali tak˝e w trakcie rozmów z dzia∏aczami opozycji demokratycznej zniech´ciç ich do dalszej dzia∏alnoÊci antykomunistycznej, podczas rozmów proponowano równie˝ podj´cie wspó∏pracy z SB.
Odbywa∏y si´ one nie tylko w KW MO, ale te˝ w miejscu zamieszkania przes∏uchiwanego. 15 kwietnia 1982 r. st. szer. Henryk Babiarz z Wydzia∏u IV KW MO
w Lublinie rozmawia∏ z Ka∏u˝yƒskim w jego rodzinnym mieszkaniu przy ulicy
Ma∏achowskiego w Gdaƒsku. Wed∏ug funkcjonariusza Ka∏u˝yƒski powiedzia∏:
„ze wzgl´du na trudnà sytuacj´ rodzinnà od dwóch lat nie prowadz´ dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej”, nast´pnie mia∏ „z∏o˝yç pisemnà deklaracj´ o swojej lojalnoÊci”63. Takiej jednak deklaracji nie uda∏o si´ odnaleêç podczas kwerendy w Archiwum IPN w Lublinie. Je˝eli w ogóle zosta∏a sporzàdzona, to prawdopodobnie
jà zniszczono.
Drukarz „Spotkaƒ” Zygmunt Kozicki otrzyma∏ kryptonim operacyjny „Kolporter”64. Udost´pnione materia∏y archiwalne w sprawie przeciwko dzia∏alnoÊci
Kozickiego pochodzà dopiero z 1981 r. Byç mo˝e wczeÊniejszy materia∏ operacyjny zosta∏ zniszczony, wiadomo bowiem, ˝e np. w 1980 r. przeprowadzono rewizj´ w mieszkaniu Kozickiego i zarekwirowano m.in. ksià˝ki Czes∏awa Mi∏osza,
które nie mia∏y debitu w Polsce. W 1981 r. na proÊb´ naczelnika Wydzia∏u IV
KW MO w Lublinie przeprowadzono wywiad Êrodowiskowy w rodzinnych stronach Kozickiego. Zajmowali si´ tym funkcjonariusze KW MO w KroÊnie i zanotowali w jednym z dokumentów: „jak wynika z ustaleƒ, to wymieniony na terenie Lublina wszed∏ w kontakt z przedstawicielami KOR i od tej pory sta∏ si´ ich
sympatykiem, a nast´pnie doÊç aktywnym dzia∏aczem”65.
O dzia∏alnoÊci Zygmunta Kozickiego w Êrodowisku „Spotkaƒ” lubelskà SB informowali m.in. tajni wspó∏pracownicy „Grzegorz” i „Kazimierz”. Donosili na
niego w latach 1982–1985. „Kazimierz” w jednym z meldunków pisa∏: „od pewnego czasu coraz rzadziej widz´ na KUL Zygmunta Kozickiego. Powodem tego
jest podj´cie przez niego innej pracy. Zmieni∏ KUL na Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej i pracuje w ksi´garni”66. Wynika z tego, ˝e „Kazimierz” prawdopodobnie by∏ studentem lub pracownikiem KUL.
To w∏aÊnie poÊrednio praca w OÊrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk przy UMCS w Lublinie by∏a powodem wszcz´cia przeciwko Kozickiemu kolejnej sprawy operacyjnego rozpracowania, tym razem o kryptonimie „Sieç”. SB podejrzewa∏a go wówczas (i inne osoby)
o kolportowanie nielegalnej literatury w Êrodowisku akademickim UMCS. Spraw´ wszcz´to 2 czerwca 1986 r., a zakoƒczono 4 kwietnia 1989 r.67 Zygmunt KoAIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca rozmowy z Piotrem Ka∏u˝yƒskim, Gdaƒsk, 15 IV 1982 r., k. 25.
64
Ibidem, 0229/1189 (II 11548), Wniosek o za∏o˝enie kwestionariusza ewidencyjnego dla Zygmunta Kozickiego, 28 II 1985 r., k. 77, mikrofilm.
65
Ibidem, Informacja dla naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, Krosno, 11 IX 1981 r.,
k. 91, mikrofilm.
66
Ibidem, Wyciàg z notatki s∏u˝bowej dotyczàcej spotkania z TW krypt. „Kazimierz”, 1 IV 1985 r.,
k. 107, mikrofilm.
67
Oprócz Kozickiego rozpracowaniem obj´te zosta∏y takie osoby, jak: Jadwiga Miziƒska, Sabina Teresa Magierska, Anna Teresa ¸ukowska, Bogus∏awa Kaczyƒska. Zob. AIPN Lu, 0229/1189 (II 11548),
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Sieç”, mikrofilm.
63
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zicki by∏ przeÊwiadczony o tym, ˝e w okresie swego udzia∏u w demokratycznym
podziemiu by∏ inwigilowany przez s∏u˝by specjalne PRL68. Potwierdzi∏a to kwerenda w Archiwum IPN w Lublinie.
Organizator lubelskiego oÊrodka opozycyjnego zwiàzanego ze „Spotkaniami”
Janusz Krupski by∏ wielokrotnie zatrzymywany i przes∏uchiwany przez milicj´
i SB. Jedno z pierwszych najÊç funkcjonariuszy prze˝y∏ podczas wakacji 1974 r.
W tym czasie stara∏ si´ o paszport na wyjazd do Pary˝a z Piotrem Jegliƒskim. Do
jego mieszkania przy ulicy Gospodarczej wkroczy∏o dwóch milicjantów, którzy
pytali m.in. o powody nieakceptowania Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów
Polskich69 na KUL oraz zaproponowali spotkanie po przyjeêdzie z Pary˝a w celu
podzielenia si´ wra˝eniami. Po ich wyjÊciu Krupski zauwa˝y∏ brak dowodu osobistego. Podejrzewa∏ funkcjonariuszy o kradzie˝. Bez dowodu w biurze paszportowym nikt nie chcia∏ z nim rozmawiaç. Nie wiedzia∏ wi´c, czy otrzyma∏ odmow´ wydania dokumentu uprawniajàcego do wyjazdu poza granice PRL, czy nie. Dowód
osobisty znalaz∏ si´ na komendzie MO w miesiàc po wizycie funkcjonariuszy70.
W paêdzierniku 1977 r. naczelnik Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie pp∏k Tadeusz Hawrot w telefonogramie do MSW prosi∏ o udzielenie wszelkich informacji na temat Krupskiego – doktoranta KUL71. Kilka miesi´cy póêniej, 23 lutego
1978 r. o godzinie 23.30 w mieszkaniu rodzinnym Krupskiego zostali zatrzymani Jacek Kuroƒ, Andrzej Klimowicz i sam gospodarz. Przewieziono ich do Komendy Miejskiej MO, gdzie zostali zrewidowani i zatrzymani w areszcie: Krupski i Klimowicz na 24 godziny, a Kuroƒ na 48. O ile funkcjonariusze MO i SB
podczas tych akcji nie byli brutalni, o tyle na zatrzymanych w areszcie oczekiwa∏y: „Êmierdzàce, niewietrzone cele, brudne i lepiàce si´ koce i skandaliczne jedzenie”. Dla przyk∏adu do celi, w której siedzia∏ Krupski, d˝em na Êniadanie podano w brudnej gazecie, a w trakcie obiadu jedna ∏y˝ka przypada∏a na trzy osoby72.
Kolejna rewizja w mieszkaniu Krupskiego odby∏a si´ 21 listopada 1978 r.
o godzinie szóstej – jednoczeÊnie z przeszukaniami u innych lubelskich opozycjonistów. Nast´pnie Krupskiego aresztowano, przewieziono do KW MO i przes∏uchano. Naczelna Prokuratura Wojskowa oskar˝y∏a go o wspó∏prac´ z kontrwywiadem obcych paƒstw73. Przeszukaniem 25 kwietnia 1980 r. kierowali
inspektorzy Ga∏ka i por. Kufel74. W tym samym roku Krupski zosta∏ zatrzymany
przez MO na 24 godziny po wiecu w Sandomierzu w obronie Jana Koz∏owskiego, zaanga˝owanego w dzia∏alnoÊç niezale˝nego ruchu ch∏opskiego75.

Relacja pisemna Zygmunta Kozickiego, 15 XI 2002 r., s. 3 (w zbiorach autora).
Wed∏ug danych KW PZPR lubelskie SZSP 1 VI 1977 r. liczy∏o 15,7 tys. cz∏onków, w tym 595 studentów by∏o cz∏onkami bàdê kandydatami PZPR (AP Lublin, KW PZPR Lublin, 100/VII/22,
t. 3 (1977), Informacja o Wojewódzkiej Organizacji SZSP w Êrodowisku lubelskim, k. 65).
70
J. Krupski, Kazali mi nie podskakiwaç..., s. 12.
71
AIPN Lu, 020/608, Telefonogram do Wydzia∏u VI i III Biura C MSW w Warszawie, k. 4.
72
„Spotkania” 1978, nr 3 (kwiecieƒ), edycja paryska, s. 131.
73
Ibidem 1979, nr 6 (styczeƒ), edycja paryska, s. 396.
74
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 523.
75
J. Krupski, Kazali mi nie podskakiwaç..., s. 12–13; AP Lublin, KW PZPR Lublin, 100/VII/31,
t. 19, Informacja o aktualnych nastrojach w Êrodowiskach pracowników i studentów lubelskich
wy˝szych uczelni, nauczycielstwa oraz g∏ównych dyskutowanych problemach, teleks do KC nr 124,
3 VI 1980 r., k. 6–7. Na rozpraw´ Jana Koz∏owskiego do Sandomierza przyjecha∏y dwie grupy:
68
69
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O wprowadzeniu stanu wojennego Krupski dowiedzia∏ si´ w Warszawie.
13 grudnia 1981 r. zaczà∏ si´ ukrywaç. 22 paêdziernika 1982 r. zosta∏ aresztowany przed blokiem na osiedlu Piaski w Warszawie i osadzony w pa∏acu Mostowskich. W zasadzce bra∏ udzia∏ kpt. Grzegorz Piotrowski. Po dwóch dniach oficerowie SB z Lublina – Berger i Bogusz – przewieêli Krupskiego do jego rodzinnego
miasta, usi∏ujàc przekonaç go do zalegalizowania „Spotkaƒ”; m.in. obiecywali
ograniczenie cenzury. W Lublinie Krupski otrzyma∏ decyzj´ o internowaniu i trafi∏ do wi´zienia przy ulicy Zemborzyckiej. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu komendant wojewódzki MO napisa∏: „zagra˝a∏by [Krupski – M.Cz.] bezpieczeƒstwu paƒstwa i porzàdkowi publicznemu przez to, ˝e czynnie dzia∏ajàc
w ugrupowaniach antysocjalistycznych, nawo∏ywa∏ do niepos∏uszeƒstwa ustawom
i innym prawnym rozporzàdzeniom naczelnych organów paƒstwowych”76.
Z miejsca internowania wyszed∏ 7 grudnia 1982 r.77
20 stycznia 1983 r. pod ksi´garnià ORPAN w Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie zosta∏ po raz kolejny aresztowany, tym razem przez por. Szewer´. Wywieziono go do Puszczy Kampinoskiej i oblano ˝ràcà substancjà – fenolem, w wyniku czego zosta∏ bardzo powa˝nie poparzony78.
Janusz Krupski w ten sposób wyrazi∏ si´ o pracy s∏u˝b specjalnych PRL: „MyÊl´, ˝e by∏em inwigilowany przez ca∏y czas mojej aktywnej dzia∏alnoÊci antykomunistycznej, tj. od 1973 roku, kiedy by∏em jednym ze wspó∏organizatorów
protestu studentów KUL przeciwko zmianom w organizacjach m∏odzie˝owych
w PRL i próbie wprowadzenia SZSP na KUL. By∏em te˝ rozpracowywany przez
specjalnà komórk´ MSW, tzw. Sekcj´ »D«, i jej naczelnika kapitana Grzegorza
Piotrowskiego”79.
Nie mo˝na zapomnieç o agentach i wspó∏pracownikach SB w gronie przyjació∏ czy te˝ wspó∏pracowników Krupskiego. Przyczynili si´ oni m.in. do przechwycenia przez SB jednego z lubelskich powielaczy i transportu sprz´tu poligraficznego z Pary˝a. Âledztwo prowadzone w 1995 r. w sprawie sprawców
porwania Krupskiego w styczniu 1983 r. (udowodniono, ˝e porwaniem kierowa∏
kpt. Piotrowski) wykaza∏o, ˝e El˝bieta Nalewczyƒska, udzielajàca si´ wczeÊniej
w Sekcji Kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i w warszawskim
Êrodowisku „Spotkaƒ”, by∏a tajnym wspó∏pracownikiem SB, a jej serdeczna przyjació∏ka Hanna Borucka – oficerem SB na etacie niejawnym80.

z Lublina (g∏ównie studenci i m∏odzi pracownicy KUL) i Warszawy (dzia∏acze KSS „KOR”), w sumie oko∏o pi´çdziesi´ciu osób. Po rozprawie w pobli˝u dworca PKP funkcjonariusze SB aresztowali
dwie osoby. Gdy t∏um zgromadzi∏ si´ w pobli˝u komendy MO, milicjanci spacyfikowali zgromadzonych i rozwieêli ich do aresztów. Wszyscy zostali zatrzymani na 24 godziny.
76
AIPN Lu, 23/166 (35/82), Decyzja nr 225/82 o internowaniu Janusza Krupskiego, 21 X 1982 r.,
k. 3; ibidem, Decyzja o uchyleniu internowania Janusza Krupskiego, 7 XII 1982 r., k. 4.
77
AIPN Lu, 020/638 (II 10190), t. 8, Wykaz internowanych z Regionu Ârodkowo-Wschodniego
NSZZ „SolidarnoÊç”, k. 5; J. Krupski, Wst´p..., s. 11–12.
78
A. Kunicka-Goldfinger, M. Kunicki-Goldfinger, Janusz Krupski [w:] Opozycja polityczna
w PRL..., t. 1, s. 187. Por. AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Janem Stepkiem przeprowadzonej przez por. A. Bogusza i ppor. Leszka Delekt´, m∏odszego inspektora Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, 25 I 1983 r., k. 190–191.
79
Relacja pisemna Janusza Krupskiego, 1 IV 2003 r., s. 2 (w zbiorach autora).
80
J. Krupski, Wst´p..., s. 15.
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Ze „Spotkaniami” aktywnie zwiàzany by∏ student historii KUL, a nast´pnie
doktorant Józef Lewicki. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a informacje na jego temat
przede wszystkim od tajnych wspó∏pracowników. Donosi∏ na niego w 1982 r.
„Grzegorz”, który przekazywa∏ SB notatki z ich rozmów: „J[ózef] Lewicki
stwierdzi∏, ˝e majà ju˝ przygotowane do kolporta˝u specjalne wydanie (wojenne)
»Spotkaƒ«”81. „Grzegorz” przypuszczalnie sam dzia∏a∏ w opozycji lub by∏ jej sympatykiem. Wówczas Lewicki by∏ doktorantem KUL, wi´c „Grzegorz” móg∏ wywodziç si´ i z tego Êrodowiska. Raczej nale˝y wykluczyç, ˝e „Grzegorz” by∏ blisko zwiàzany z pismem „Spotkania”, wówczas bowiem nie pyta∏by si´ o jego
druk – sam by o tym wiedzia∏. Inwigilacja Józefa Lewickiego, któremu SB nada∏a pseudonim operacyjny „Lakier”, polega∏a m.in. na rewizjach, przes∏uchaniach,
Êledzeniu. By∏y wi´c to formy znane i powszechnie stosowane.
Rewizja w wynajmowanym pokoju Lewickiego przy ulicy Chrobrego w Lublinie mia∏a miejsce 24 kwietnia 1982 r. Milicjanci zabrali wówczas broszur´ Dokàd
idziesz Polsko oraz znaczek z napisem „Konfederacja Polski Niepodleg∏ej”82. Póêniej
za Lewickim podà˝a∏a tajna grupa obserwacyjna. W Archiwum IPN w Lublinie
znajdujà si´ komunikaty z obserwacji Lewickiego z 22, 24, 25, 26 kwietnia oraz
18 i 14 czerwca 1982 r.83 W tym samym roku kpt. Józef Soko∏owski podpisa∏ postanowienie o zakazie wydania paszportu Józefowi Lewickiemu na dwa lata84.
W listopadzie 1982 r. Lewicki wzywany by∏ do KW MO, gdzie pytano go
o losy cz∏onków grupy „Spotkaƒ” i ich aktualnà dzia∏alnoÊç. Âwiadczy to o tym,
˝e funkcjonariusze SB doceniali jego rol´ w tym Êrodowisku. Wed∏ug notatki
sporzàdzonej przez ppor. Leszka Delekt´ mia∏ on stwierdziç: „wydawnictwo
»Spotkania« przesta∏o istnieç. Janusz Bazyd∏o przesta∏ si´ liczyç, a jedynà osobà,
która mog∏aby wydawaç »Spotkania«, to Krupski, a on jest teraz internowany”85.
W grudniu 1983 r. Lewicki by∏ przes∏uchiwany w Komisariacie I MO w Lublinie. Podczas tego pobytu funkcjonariusze przepisali z jego notesu adresy i numery telefonów, m.in. Jacka Adamczyka, Jana Droba, Wojciecha Chudego, Jerzego K∏oczowskiego, Janusza Krupskiego, Tadeusza Konopki z warszawskiego
oddzia∏u „Spotkaƒ”, Zygmunta Kozickiego86. Nazwiska i dzia∏alnoÊç tych osób
by∏a znana SB du˝o wczeÊniej.
Funkcjonariusze Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie podobne formy inwigilacji
(wielokrotne zatrzymywania i wezwania na przes∏uchania ze wzgl´du na dzia∏alnoÊç opozycyjnà) zastosowali wobec studenta historii sztuki KUL Paw∏a Nowackiego, redaktora, kolportera i drukarza „Spotkaƒ”. W marcu 1978 r. w mieszkaniu wynajmowanym przez Micha∏a Zulaufa i Nowackiego w Lublinie przy ulicy
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Wyciàg z doniesienia TW ps. „Grzegorz”, 8 IV 1982 r., k. 58.
Ibidem, Protokó∏ przeszukania pokoju zajmowanego przez Józefa Lewickiego sporzàdzony przez
kpt. Stanis∏awa Szaconia z KW MO w Lublinie, 24 IV 1982 r., k. 61–63.
83
Ibidem, Komunikat z obserwacji tajnej Józefa Lewickiego przeprowadzonej 22 i 24–26 IV oraz
18 i 24 VI 1982 r., k. 64–66 i 68–70.
84
Ibidem, Postanowienie o zastrze˝eniu wyjazdu za granic´ dla Józefa Lewickiego do wszystkich
krajów Êwiata od 26 VII 1982 r. do 26 VII 1984 r. podpisane przez kpt. Józefa Soko∏owskiego, zast´pc´ naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, k. 71.
85
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Józefem Lewickim, 9 XI 1982 r., k. 75.
86
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa ppor. Leszka Delekty dotyczàca Józefa Lewickiego, 15 XII 1983 r.,
k. 80–84.
81
82
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Sko∏uby milicjanci zarekwirowali osiemdziesiàt ryz papieru, elektrycznà maszyn´ do pisania, oko∏o tysiàca kalek hektograficznych i szeÊçdziesiàt egzemplarzy
drugiego numeru „Spotkaƒ”. Nowacki by∏ przetrzymywany przez kilka godzin
i przes∏uchiwany. Prokurator wojewódzki Leszek Bednarski w uzasadnieniu zatwierdzenia przeszukania mieszkania i zatrzymania przedmiotów stwierdzi∏:
„czynnoÊç prawna, b´dàca przedmiotem niniejszego zatwierdzenia, jest uzasadniona okolicznoÊciami majàcymi na celu ustalenie przes∏anek wskazujàcych na
fakt zaistnienia przest´pstwa i koniecznoÊcià zabezpieczenia dowodów”87. Ta rewizja i przechwycenie tak du˝ej iloÊci materia∏ów s∏u˝àcych do produkcji literatury bezdebitowej to jeden z nielicznych sukcesów lubelskiej SB w tamtym okresie. Inne rewizje koƒczy∏y si´ bowiem zarekwirowaniem pojedynczych publikacji
o charakterze antysocjalistycznym.
Rewizje w mieszkaniu Nowackiego, tym razem przy ulicy Lipiƒskiego w Lublinie, mia∏y miejsce równie˝ w stanie wojennym. 11 kwietnia 1983 r. inspektorzy Jan WoÊ, Zdzis∏aw Muszyƒski i Andrzej Sójka z KW MO w Lublinie przeszukali mieszkanie i zarekwirowali maszyn´ do pisania i literatur´, m.in. ksià˝ki
Mit socjalizmu – sowiecka teraêniejszoÊç, Polski kszta∏t dialogu, Who’s who
what’s what in SolidarnoÊç88. Zast´pca prokuratora rejonowego w Lublinie
J. Olszewski w uzasadnieniu zatwierdzenia przeszukania mieszkania i zatrzymania przedmiotów napisa∏: „poniewa˝ istnia∏o uzasadnione podejrzenie, ˝e Pawe∏
Marian Nowacki przechowuje w miejscu swojego zamieszkania znaczne iloÊci literatury bezdebitowej z zamiarem jej rozpowszechniania, przeszukanie, a tak˝e
zakwestionowanie takich wydawnictw by∏o uzasadnione”89. Po tej rewizji Nowackiego przewieziono na przes∏uchanie do KW MO w Lublinie. Rozmow´ prowadzi∏ ppor. Delekta, który potem w notatce napisa∏: „na moje próby podj´cia
tematów dotyczàcych »Spotkaƒ« Nowacki odpowiedzia∏, ˝e na ten temat nie ma
nic do powiedzenia lub ˝e nie chce o tym rozmawiaç”90.
Na Nowackiego donosi∏ w 1984 r. „Stanis∏aw”. Rozmawia∏ z jego ˝onà Ma∏gorzatà, wypytywa∏ jà o dzia∏alnoÊç Nowackiego w stanie wojennym, gdzie si´
ukrywa∏ i u kogo91.
Rewizje u Nowackiego prowadzono w dalszym ciàgu. 28 sierpnia 1985 r.
ppor. Henryk Babiarz z Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Lublinie przeszuka∏ jego mieszkanie przy ulicy Kameralnej i odebra∏ przedmioty maWniosek ministra spraw wewn´trznych nr RSD II Ds. 115/77 do prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie o zatwierdzenie przeszukania dokonanego przez organa MO w dniu 11 III
1978 r. o godz. 9.00 u Paw∏a Nowackiego, Warszawa, 14 III 1978 r. (kserokopia w zbiorach autora);
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Notatka urz´dowa ppor. Krzysztofa Chabrowskiego dotyczàca Paw∏a Nowackiego, sierpieƒ 1980 r., k. 96. Por. „Spotkania” 1978, nr 3 (kwiecieƒ), edycja paryska, s. 131.
88
Pokwitowanie z przeszukania mieszkania Paw∏a Nowackiego wystawione przez insp. Jana Wosia
z KW MO w Lublinie, 11 IV 1983 r. (kserokopia w zbiorach autora); AIPN Lu, 020/746 (II 10595),
t. 1, Notatka s∏u˝bowa insp. Zdzis∏awa Muszyƒskiego z Wydzia∏u V KW MO w Lublinie dotyczàca
przeszukaƒ mieszkania i gara˝u Stanis∏awa Kruka, zi´cia Paw∏a Nowackiego, 12 IV 1983 r., k. 106.
89
Wniosek KW MO w Lublinie nr RSD 55 do prokuratora rejonowego dla m. Lublina o zatwierdzenie przeszukania dokonanego przez organa MO 11 IV 1983 r. o godz. 10.35 u Paw∏a Nowackiego, Lublin, 13 IV 1983 r. (kserokopia w zbiorach autora).
90
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca rozmowy z Paw∏em Nowackim
przeprowadzonej 11 IV 1983 r. przez ppor. Leszka Delekt´, k. 105.
91
Ibidem, Wyciàg z doniesienia TW ps. „Stanis∏aw”, 27 IV 1984 r., k. 108.
87
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jàce zwiàzek z opozycjà, m.in. ksià˝k´ Jaros∏awa Marka Rymkiewicza Rozmowy
polskie latem roku 1983 oraz zaÊwiadczenie, ˝e Jan Wasilewski i Pawe∏ Nowacki pracowali przy redagowaniu „Informatora Rolników Indywidualnych”92.
Studentowi filologii polskiej KUL Krzysztofowi Paczuskiemu, autorowi licznych wierszy publikowanych na ∏amach „Spotkaƒ”, SB nada∏a kryptonim operacyjny „Paczka”. Wzywano go na przes∏uchania do KW MO w Lublinie. 23 lipca
1979 r. ppor. Krzysztof Chabrowski pyta∏ go o udzia∏ w redagowaniu „Spotkaƒ”.
Wed∏ug jego relacji Paczuski stwierdzi∏, i˝: „niewiele ma wspólnego ze »Spotkaniami«, umieÊci∏ w nim trzy wiersze, a je˝eli SB twierdzi inaczej, to niech mu to
udowodni. Bli˝szych informacji na temat dzia∏alnoÊci grupy »Spotkania« udzielaç nie chcia∏, przemilczajàc zadawane pytania bàdê zbywajàc ogólnikami”93.
Paczuski by∏ równie˝ obserwowany przez funkcjonariuszy SB, starano si´
prawdopodobnie ustaliç jego kontakty. Ze wzgl´du na zainteresowanie ze strony
SB zast´pca komendanta MO ds. SB p∏k Henryk Kamiƒski zatwierdzi∏ decyzj´
odmownà w sprawie wydania mu paszportu94.
Ze „Spotkaniami” wspó∏pracowa∏ Andrzej Paluchowski, by∏y dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. W grudniu 2002 r. mówi∏ na temat inwigilacji:
„by∏em wielokrotnie przes∏uchiwany przez SB. Z regu∏y przed lub po podró˝ach
zagranicznych. W okresie od wiosny 1976 do jesieni 1978 by∏em obj´ty zakazem
wyjazdów zagranicznych – w wyniku zatrzymania w moim baga˝u (po powrocie
z Londynu w marcu 1976) kilkudziesi´ciu ksià˝ek, które nie mia∏y debitu w kraju”95. Zosta∏ obj´ty tajnà obserwacjà. Wiàza∏o si´ to przede wszystkim z przyjazdami do biblioteki przedstawicieli ró˝nych paƒstw kapitalistycznych, którzy
przywozili podr´czniki dla uczelni. Taka sytuacja mia∏a miejsce m.in. 24 stycznia
1983 r., kiedy to do biblioteki KUL na spotkanie z w∏adzami uczelni i dyrektorem biblioteki przyjecha∏ attaché kulturalny ambasady USA w Warszawie James
Hutcheson (kryptonim operacyjny „Afryt 82”) i nauczyciel Joe Hert96.
W póêniejszym okresie Wydzia∏ II Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Lublinie rozpoczà∏ spraw´ operacyjnego sprawdzenia Paluchowskiego,
nadajàc jej kryptonim „Emisariusz”. Powodem jej wszcz´cia by∏o podejrzenie
o wspó∏udzia∏ dyrektora w uruchomieniu kana∏u przerzutowego nielegalnej literatury mi´dzy Zachodem i podziemnymi strukturami w Lublinie. Jednak sprawa ta
bezpoÊrednio nie by∏a zwiàzana z dzia∏alnoÊcià Paluchowskiego w „Spotkaniach”97.
Spraw´ „Emisariusz” za∏o˝ono w kwietniu 1987 r. w wyniku przeszukania baga˝u
Pokwitowanie z przeszukania mieszkania Paw∏a Nowackiego, wystawione przez ppor. Henryka
Babiarza z WUSW w Lublinie, 28 VIII 1985 r.; Wykaz dowodów rzeczowych nr 25 zakwestionowanych 28 VIII 1985 r. o godz. 6.20 w mieszkaniu Paw∏a Nowackiego, WUSW Lublin (kserokopie
w zbiorach autora).
93
AIPN Lu, 020/608, Notatka s∏u˝bowa ppor. Krzysztofa Chabrowskiego z rozmowy z Krzysztofem Paczuskim, 28 XII 1979 r., k. 18–19.
94
Ibidem, Postanowienie o zastrze˝eniu wyjazdu za granic´ dla Krzysztofa Paczuskiego, zatwierdzone przez p∏k. Henryka Kamiƒskiego, k. 6.
95
Relacja pisemna Andrzeja Paluchowskiego, 30 XII 2002 r. (w zbiorach autora).
96
AIPN Lu, 0138/2 (124/4), t. 1, Meldunek operacyjny nr 7/83 mjr. Czes∏awa Danielczuka, zast´pcy naczelnika Wydzia∏u II KW MO w Lublinie, 20 I 1983 r., k. 2.
97
Ibidem, 020/870 (II 11689), Sprawa operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Emisariusz”, dotyczàca Andrzeja Paluchowskiego.
92
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Paluchowskiego na granicy w grudniu 1986 r., w trakcie którego ujawniono
przewóz literatury bezdebitowej. Rozpocz´to dzia∏ania operacyjne, wykorzystujàc m.in. „osobowe êród∏a informacji” o kryptonimach „Marianna”, „Wanda”,
„Kubicki”, „Tadeusz”, „Henryk”, „Go∏awski”98. Ci TW SB wywodzili si´ przypuszczalnie ze Êrodowiska naukowego KUL.
W jednym z zachowanych dokumentów w ten sposób charakteryzowano
dzia∏ania Paluchowskiego: „jako dyrektor biblioteki KUL posiada liczne kontakty z Zachodem obejmujàce emigracyjne organizacje polonijne z ich radykalnymi
przedstawicielami, jak równie˝ zamieszka∏ymi tam cudzoziemcami, z którymi
∏àczà figuranta ró˝ne, cz´Êciowo rozpoznane ju˝ zwiàzki. Tak szerokie kontakty
za granicà, ograniczajàce si´ poczàtkowo do osób zwiàzanych z wydawnictwami i publikacjami nielegalnymi w Polsce, przenios∏y si´ nast´pnie na teren kraju
i obejmujà obecnie wiele osób stanowiàcych personel dyplomatyczny przedstawicielstw g∏ównych paƒstw NATO w Warszawie. Cudzoziemcy ci sà niejednokrotnie zwiàzani z dzia∏alnoÊcià s∏u˝b specjalnych swoich paƒstw bàdê figurujà
jako ich kadrowi pracownicy”99.
Spraw´ „Emisariusz” zakoƒczono dopiero 12 grudnia 1989 r. odmiennym od
wy˝ej cytowanych s∏ów dyplomatycznym stwierdzeniem: „zwiàzki A[ndrzeja]
Paluchowskiego z zagranicà majà wy∏àcznie charakter bibliofilski i zwiàzane sà
z jego funkcjà jako dyrektora biblioteki oraz przejawianymi zainteresowaniami
obejmujàcymi gromadzenie i wymian´ posiadanych zasobów ksià˝kowych”100.
„Emisariusz” to nie jedyna sprawa poÊwi´cona Paluchowskiemu. Zosta∏ on
tak˝e obj´ty prowadzonà od 3 grudnia 1985 do 17 kwietnia 1987 r. sprawà operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Bibliotekarz”. Nie uda∏o si´ jednak dotrzeç
do jej dokumentacji.
Dzia∏alnoÊcià jednego z liderów grupy „Spotkaƒ”, Jana Andrzeja Stepka, zajmowa∏a si´ nie tylko lubelska SB. Nadano mu dwa kryptonimy operacyjnego
rozpoznania: „Historyk” (KW MO Wydzia∏ III SB w KroÊnie) i „Wiktor” (KW
MO Wydzia∏ IV SB w Lublinie)102. Inwigilacja Stepka przez SB polega∏a na tajnej
obserwacji, rewizjach w mieszkaniu, przes∏uchaniach. Âledzony by∏ m.in. w styczniu i lutym 1980 r. oraz w kwietniu i maju 1981 r. W komunikatach z tej obserwacji funkcjonariusze podkreÊlali cz´sto czujnoÊç Stepka: „bardzo ostro˝ny, prowadzi wzmo˝onà samokontrol´, jadàc taksówkà, obserwowa∏ przechodniów,
patrzy∏ ca∏y czas do ty∏u”103.

98
Ibidem, „Kwestionariusz osoby sprawdzanej” – Andrzeja Paluchowskiego, k. 3; ibidem, Wykaz
osobowych êróde∏ informacji wykorzystywanych w sprawie „Emisariusz”, k. 4.
99
Ibidem, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Emisariusz” oraz kierunki jej dalszego
prowadzenia, podpisana przez por. Marka Paw∏owicza, starszego inspektora Sekcji I Wydzia∏u II
WUSW w Lublinie, 4 IV 1989 r., k. 8.
100
Ibidem, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Emisariusz” przed z∏o˝eniem do archiwum, podpisana przez por. Marka Paw∏owicza, 12 XII 1989 r., k. 13.
101
Ibidem, „Kwestionariusz osoby sprawdzanej”..., k. 2.
102
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Informacja por. Z. Chrzàszcza z Wydzia∏u III KW MO w KroÊnie dla naczelnika Wydzia∏u III KW MO w Lublinie, 29 III 1978 r., k. 130; ibidem, Komunikat
z obserwacji tajnej figuranta krypt. „Wiktor” przeprowadzonej 7–12 I 1980 r., k. 131.
103
Ibidem, Komunikat z obserwacji tajnej figuranta krypt. „Wiktor” przeprowadzonej 12–16 II
1980 r. w Lublinie, k. 135–136.
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25 czerwca 1980 r. przeszukano pomieszczenia mieszkalne przy ulicy Droga
M´czenników Majdanka, nale˝àce do Stepka. Funkcjonariusze nie zastali go
w domu, by∏y za to inne osoby zwiàzane z opozycjà: Anna Buksiƒska z Cz´stochowy i Wojciech Butkiewicz z Suwa∏k, wspó∏pracownik lubelskich „Spotkaƒ”.
Znaleziono dwanaÊcie egzemplarzy literatury bezdebitowej, m.in. pisma „Gospodarz”, „Placówka” i opracowanie Niezale˝ny ruch ch∏opski104.
W kr´gu osób zwiàzanych ze Stepkiem i jego ˝onà Ilonà (w dokumentach SB
kryptonim „Stal”) znajdowali si´ tajni wspó∏pracownicy SB o kryptonimach:
„Marcin”, „Ozon”, „Stanis∏aw”, którzy donosili na nich od 1977 do 1982 r.
„Ozon” np. przekaza∏ wiadomoÊç, ˝e kontakty ze Stepkiem utrzymuje Jan Drob,
który pomaga mu m.in. przy przepisywaniu materia∏ów do „Spotkaƒ”. Ten przyk∏ad donosicielstwa wskazuje, ˝e agentura dzia∏a∏a dobrze, nawet przy zachowaniu konspiracji przez redaktorów „Spotkaƒ”. Potwierdzajà to dokumenty by∏ej
SB: „fakt utrzymywania kontaktów wy˝ej wymienionych utrzymywany jest w tajemnicy, a w przypadku gdy poÊredniczy mi´dzy nimi osoba trzecia, wówczas pos∏ugujà si´ ustalonymi wczeÊniej has∏ami”105. Wykaz hase∏ by∏ znany SB. I tak np.
matryce s∏u˝àce do produkcji pisma okreÊlano jako „pieluszki”, pieniàdze – „herbat´”, maszyny – „konserwy”, a farb´ drukarskà – „lekarstwa”. Cz∏onkowie grupy „Spotkaƒ”, czyli „firma”, okreÊlali si´ tak˝e za pomocà pseudonimów: Stepek
to „Zosia”, Jegliƒski zaÊ to „Janek”106.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Stepek ukrywa∏ si´. Nie zrezygnowa∏
z dzia∏alnoÊci opozycyjnej. Jak odnotowano w jednym z dokumentów: „Stepek
nawiàza∏ kontakt listowny z obywatelem Polski Piotrem Jegliƒskim, wspó∏pracownikiem Instytutu Literackiego w Pary˝u, a jednoczeÊnie korespondentem
Rozg∏oÊni Radia Wolna Europa, poprzez którego przekazuje do obcych oÊrodków, prowadzàcych dzia∏alnoÊç przeciwko PRL, fa∏szywe wiadomoÊci mogàce
wyrzàdziç powa˝ne szkody interesom paƒstwa”107. Konspiracyjnie komunikowa∏
si´ z oÊrodkiem wydawniczym „Spotkaƒ” w Pary˝u. Informacje, w tym wykaz
pseudonimów, przerzucane by∏y przez granic´ PRL w kapsu∏kach lekarstwa o nazwie „a-gram Amoxicilline”. Miniaturowe listy w „kontenerze”, bo tak okreÊlano to lekarstwo, dostarcza∏a na zachód siostra Piotra Jegliƒskiego, Magdalena,
dzi´ki swoim kontaktom w ambasadzie francuskiej w Warszawie. Potwierdzeniem otrzymania przesy∏ki przez Jegliƒskiego mia∏o byç emitowane przez Radio
Wolna Europa w ka˝dà Êrod´ poczàwszy od 5 kwietnia 1982 r. has∏o „WiadomoÊci dla Zosi z Nowego Sàcza”. Wykaz pseudonimów i list zosta∏ przechwycony
przez Wydzia∏ VI Departamentu IV MSW w 1982 r. dzi´ki tajnemu wspó∏pracownikowi o pseudonimie „Lotos”. Wykonano fotokopie, a nast´pnie list zosta∏
dostarczony Magdalenie Jegliƒskiej108.
Ibidem, Protokó∏ przeszukania pomieszczeƒ mieszkalnych Jana Stepka przez kpt. Mariana Zdybieckiego z KW MO w Lublinie, 25 VI 1980 r., k. 141–142.
105
Ibidem, Notatka urz´dowa dotyczàca Jana Stepka uzyskana od TW ps. „Ozon”, 15 X 1981 r.,
k. 150.
106
Ibidem, List Jana Andrzeja Stepka do Piotra Jegliƒskiego, k. 166.
107
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa ppor. Ryszarda Jeduta dotyczàca przekazywania fa∏szywych wiadomoÊci obcemu oÊrodkowi za granicà, 17 IV 1982 r., k. 169.
108
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa ppor. L. Budka z Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie dotyczàca Jana
Stepka, 6 IV 1982 r., k. 167.
104
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Pracownikowi naukowemu KUL Bo˝enie Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, aktywnej w Êrodowisku „Spotkaƒ”, SB nada∏a dwa kryptonimy operacyjne: „Konspiratorka” i „Iwa”. Kryptonim „Konspiratorka” zwiàzany by∏ ze wszcz´tà
w 1979 r. sprawà operacyjnego sprawdzenia dotyczàcà mieszkania Wronikowskiej, gdzie odbywa∏y si´ spotkania i dyskusje osób zwiàzanych z opozycjà, natomiast kryptonim „Iwa” to sprawa tajnej obserwacji Wronikowskiej, przeprowadzonej m.in. w grudniu 1979 r. oraz w maju i czerwcu 1980 r.109
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa powzi´∏a plan ustalenia i rozpoznania osób uczestniczàcych w spotkaniach i dyskusjach u Wronikowskiej. Poza tym za pomocà technik operacyjnych – donosy agentury i zainstalowanie pods∏uchu pokojowego
(PP) i telefonicznego (PT) – planowa∏a zapewniç dop∏yw informacji o charakterze i tematach spotkaƒ, przez tajnà obserwacj´ Wronikowskiej i osób utrzymujàcych z nià kontakt zamierza∏a równie˝ dokumentowaç nielegalne spotkania,
∏àcznie z uzyskiwaniem dowodów procesowych. GotowoÊç instalacji pods∏uchu
pokojowego wyrazi∏ w piÊmie do naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie
z 12 czerwca 1979 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u „T” tej komendy mjr Zbigniew Wyskok110. Dzia∏ania te SB prowadzi∏a razem z Wydzia∏em III KW MO.
Pomys∏odawcami planu byli starsi inspektorzy Wydzia∏u IV KW MO kpt. Aleksander Wilk i ppor. Krzysztof Chabrowski111. Sprawie tajnej obserwacji adresu
przy ulicy Weteranów SB nada∏a kryptonim „Kolporter 79”112.
Spotkania osób zwiàzanych z podziemiem niepodleg∏oÊciowym kontynuowane by∏y po przeprowadzce Wronikowskiej z ulicy Weteranów na Strzeleckà. Tajny wspó∏pracownik „Grzegorz” donosi∏ o tym w grudniu 1981 r.113 Ca∏y czas
– wed∏ug relacji „Grzegorza” – aktualny by∏ znak ostrzegawczy na wypadek „nieprzewidywalnych goÊci”: „w pierwszym od schodów wejÊciowych oknie znajdujàcym si´ po prawej stronie jest ˝ó∏ta zas∏onka; zaciàgni´ta na ca∏e okno oznacza,
˝e mo˝na wchodziç – mieszkanie jest czyste, ods∏oni´ta – istnieje zagro˝enie”114.
„Grzegorz” mia∏ dobre rozeznanie w charakterze tych spotkaƒ, prawdopodobnie wi´c by∏ jednym z ich uczestników.
Jak wynika z analizowanych materia∏ów Archiwum IPN w Lublinie, wyra˝enie zgody na jednorazowe wydanie paszportu Bo˝enie Wronikowskiej na wyjazd
do USA, o co wnioskowa∏ mjr Edward Wituch, to cz´Êç planu SB zwiàzana z Klubem Dyskusyjnym „Spotkaƒ”. Mia∏o to utwierdziç Wronikowskà w przekonaniu, ˝e dzia∏alnoÊç, którà prowadzi, jest organom SB bli˝ej nieznana, a w∏adze
nie majà wobec niej samej ˝adnych zastrze˝eƒ. Jak odnotowano w jednym z dokumentów SB: „istotne to b´dzie dla nas z uwagi na brak podejrzeƒ ze strony
Ibidem, Komunikat z obserwacji tajnej Bo˝eny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej przeprowadzonej
12 i 14 XII 1979 r. oraz 29, 30, 31 V i 3, 4 VI 1980 r., k. 234, 243–244, 245.
110
Ibidem, Informacja mjr. Zbigniewa Wyskoka dla naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie
w sprawie zainstalowania w mieszkaniu Bo˝eny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej przy ul. Weteranów
pods∏uchu pokojowego, k. 228.
111
Ibidem, Plan czynnoÊci operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Konspiratorka”, 25 IV 1979 r., k. 219–222.
112
Ibidem, Komunikat z obserwacji tajnej adresu przy u. Weteranów 17 m. 13 w Lublinie przeprowadzonej 21 XI 1979 r., k. 232.
113
Ibidem, Wyciàg z doniesienia TW ps. „Grzegorz”, 21 XII 1981 r., k. 250.
114
Ibidem.
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grupy »Spotkania« co do »czystoÊci i pewnoÊci« mieszkania figurantki do kontynuowania nielegalnych zebraƒ i dyskusji i w dalszym ciàgu pozwoli operacyjnie
kontrolowaç zamierzenia i poczynania wy˝ej wymienionej grupy »Spotkaƒ«”115.
Z kolei tajny wspó∏pracownik o pseudonimie „Wanda” dostarcza∏ wiadomoÊci
z miejsca pracy Wronikowskiej, czyli KUL116. Kryptonim „Wanda” figuruje równie˝ w ewidencji „osobowych êróde∏ informacji” w sprawie operacyjnego sprawdzenia „Emisariusz” wszcz´tej przeciwko Paluchowskiemu. Prawdopodobnie
wi´c ten tajny wspó∏pracownik wywodzi∏ si´ ze Êrodowiska KUL, by∏ raczej pracownikiem naukowym uczelni ni˝ jej studentem.
Drukarz i kolporter „Spotkaƒ” Micha∏ Zulauf zosta∏ zarejestrowany 6 lutego
1978 r. przez Wydzia∏ IV WUSW w Lublinie jako „figurant” sprawy operacyjnego rozpracowania „Redaktorzy” ze wzgl´du na podejrzenie o kolportowanie
bezdebitowych materia∏ów antysocjalistycznych117. Cztery dni póêniej zosta∏ zatrzymany przez funkcjonariuszy KW MO w Lublinie i w areszcie prewencyjnym
sp´dzi∏ 48 godzin. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa nada∏a mu kryptonim operacyjny „˚elazny”118. W nocy 11 marca 1978 r. na trasie Warszawa–Lublin, w miejscowoÊci
Kurów, gdy jecha∏ samochodem wraz z Paw∏em Nowackim, W∏odzimierzem Klocem i Leszkiem Màdzikiem, zosta∏ zatrzymany przez lubelskà milicj´. Funkcjonariusze zarekwirowali w samochodzie powielacz. W tym samym dniu przeprowadzono rewizj´ w mieszkaniu Zulaufa i zarekwirowano znacznà iloÊç literatury
bezdebitowej oraz papieru i Êrodków technicznych s∏u˝àcych do jej produkcji119.
Zulauf by∏ równie˝ przes∏uchiwany – 13 marca 1978 r. w KW MO oraz
15 marca 1978 r. w restauracji „Kalinka” przy ulicy Boles∏awa Bieruta w Lublinie. Jest to kolejne miejsce przes∏uchaƒ cz∏onków grupy „Spotkaƒ” – wczeÊniej
przes∏uchiwano ich w KW MO i w prywatnych mieszkaniach. Nie uda∏o si´ ustaliç nazwiska funkcjonariusza, który rozmawia∏ wówczas z Zulaufem, notatka
s∏u˝bowa z tej „rozmowy” nie zosta∏a bowiem podpisana. Prawdopodobnie by∏
nim ppor. Krzysztof Chabrowski, którego nazwisko w dokumentach sprawy
„Redaktorzy” wyst´puje najcz´Êciej. W notatce znalaz∏y si´ jednak wa˝ne stwierdzenia majàce Êwiadczyç o wiedzy SB na temat Êrodowiska „Spotkaƒ”. Funkcjonariusz mia∏ powiedzieç Zulaufowi: „na temat dzia∏alnoÊci grupy Zdzis∏awa Bradla wiemy wszystko, ale nie chcemy w stosunku do niektórych ludzi stosowaç
Êrodków radykalnych, bo nie w naszym interesie le˝y przekreÊlanie ich planów
na przysz∏oÊç. A cz∏owieka zniszczyç mo˝na przecie˝ bardzo szybko”120.
Trudno stwierdziç, czy to by∏a tylko manipulacja, ale na t´ czytelnà propozycj´ wspó∏pracy z SB Zulauf – wed∏ug relacji funkcjonariusza – „zarzek∏ si´, ˝e
AIPN Lu, 020/746 (II 10595), t. 1, Tajna notatka s∏u˝bowa dotyczàca Bo˝eny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, 21 II 1980 r., k. 236.
116
Ibidem, Wyciàg z doniesienia TW ps. „Grzegorz”, 21 XII 1981 r., k. 250.
117
AIPN Lu, 0229/800 (II 10354), Notatka informacyjna dotyczàca Micha∏a Zulaufa, b.p., mikrofilm.
118
Ibidem, 020/668 (II 10354), Komunikat z obserwacji tajnej figuranta krypt. „˚elazny” przeprowadzonej 10 III 1978 r., k. 14.
119
Ibidem, 0229/800 (II 10354), Notatka s∏u˝bowa ppor. Krzysztofa Chabrowskiego dotyczàca Micha∏a Zulaufa, sierpieƒ 1980 r., k. 42, mikrofilm; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 246.
120
AIPN Lu, 0229/800 (II 10354), Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Micha∏em Zulaufem przeprowadzonej 15 III 1978 r., k. 9, mikrofilm.
115
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ca∏kowicie zrywa z dotychczasowà dzia∏alnoÊcià i nie b´dzie Êledzi∏ losów grupy
zajmujàcej si´ produkcjà »Spotkaƒ«, przez co nie b´dzie móg∏ nic powiedzieç na
jej temat”121. Notatk´ s∏u˝bowà ze spotkania z Zulaufem koƒczy uwaga: „jego
kandydatura jako przysz∏ego t[ajnego] w[spó∏pracownika] wymaga jeszcze du˝o
wi´kszego zbli˝enia do naszej s∏u˝by i pozbycia si´ mentalnoÊci cz∏owieka szastajàcego górnolotnymi idea∏ami”122. Lubelska SB nie ustawa∏a w próbach pozyskania Zulaufa do wspó∏pracy. Na ka˝dym przes∏uchaniu ppor. Chabrowski sk∏ada∏ mu takà propozycj´: „nast´pne spotkanie umówiç chcia∏em na poczàtek
przysz∏ego tygodnia, ale z uwagi na ferie Êwiàteczne wymieniony mo˝e wyjechaç
z Lublina, w zwiàzku z czym uzgodniliÊmy, ˝e zatelefonuje do mnie pod numer
s∏u˝bowy w poniedzia∏ek lub wtorek mi´dzy godzinà 11–12 i ustalimy wówczas
miejsce i termin spotkania. Powiedzia∏em mu, aby przedstawi∏ si´ imieniem »Marian«, gdy˝ o moim z nim kontakcie wiedzà jedynie prze∏o˝eni, a telefon odebraç
mo˝e kolega”123. Zulauf nie zadzwoni∏ jednak do Chabrowskiego i na rozmowie
w gmachu MSW w Warszawie 26 marca 1978 r., gdzie razem z innymi osobami
z grupy „Spotkaƒ” by∏ przes∏uchiwany w sprawie dzia∏alnoÊci Piotra Jegliƒskiego w Pary˝u, stwierdzi∏: „nie uczyni∏em tego z bardzo prozaicznej przyczyny,
otó˝ zgubi∏em kartk´ z podanym numerem telefonu, a inna forma porozumienia
z podporucznikiem nie przysz∏a mi do g∏owy”124.
Na podstawie materia∏ów archiwalnych dotyczàcych Zulaufa nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç, czy Êwiadomie zbywa∏ funkcjonariuszy SB i gra∏ na czas,
czy te˝ rzeczywiÊcie rozwa˝a∏ mo˝liwoÊç podj´cia z nimi wspó∏pracy. Chabrowski
tak to ocenia∏: „z zachowania wymienionego i jego wypowiedzi wywnioskowaç
mo˝na, ˝e pomimo ch´tnie utrzymywanych kontaktów z nami nie bardzo sk∏onny jest do udzielania w szerszym zakresie informacji na temat dzia∏alnoÊci w grupie Z[dzis∏awa] Bradla, motywujàc to wzgl´dami moralnymi. Z drugiej strony
wyczuç mo˝na, jak bardzo zale˝y mu na pozytywnych kontaktach z w∏adzami, poniewa˝ zdaje sobie spraw´, jak wiele ma do stracenia w przypadku rozliczenia go
z dotychczasowej dzia∏alnoÊci. Utwierdzenie go w tym przekonaniu i podkreÊlenie mo˝liwoÊci przyjÊcia mu z pomocà w zamian za informacje byç mo˝e oka˝e
si´ czynnikiem decydujàcym w podj´tym przez niego stosunku w tej kwestii”125.
W lubelskim Archiwum IPN ostatnia notatka z rozmowy ppor. Chabrowskiego
z Micha∏em Zulaufem w gmachu KW MO pochodzi z 4 kwietnia 1979 r. Funkcjonariusz SB po raz kolejny zaproponowa∏ wspó∏prac´: „oczekiwa∏bym po prostu okreÊlonych informacji”126. Na to Zulauf mia∏ odpowiedzieç: „doskonale zdaj´ sobie spraw´ z sytuacji, w jakiej si´ znalaz∏em, i konsekwencji, które mi gro˝à,
jednak uwa˝am, ˝e to, co robi∏em, by∏o s∏uszne i jestem o tym przekonany”127.
Ibidem.
Ibidem, k. 7.
123
AIPN Lu, 020/668 (II 10354), Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Micha∏em Zulaufem przeprowadzonej 17 III 1978 r., k. 25.
124
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Micha∏em Zulaufem przeprowadzonej w gmachu MSW
w Warszawie, 26 III 1978 r., k. 31.
125
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Micha∏em Zulaufem przeprowadzonej przez ppor.
Krzysztofa Chabrowskiego 25 IV 1978 r., k. 30.
126
Ibidem, Notatka s∏u˝bowa z rozmowy z Micha∏em Zulaufem, 4 IV 1979 r., k. 33.
127
Ibidem.
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Chabrowski jednak w uwagach zanotowa∏: „mocno przyciÊni´ty do muru na pewno b´dzie szukaç pomocy u nas i w koƒcu zdecyduje si´ na wspó∏prac´”128.
Inwigilacja dzia∏aczy „Spotkaƒ” ze strony s∏u˝b specjalnych PRL polega∏a
g∏ównie na rewizjach w mieszkaniach czy te˝ na stancjach, z regu∏y po to, aby
zdobyç konkretny materia∏ informacyjny. Stosowano te˝ tajnà obserwacj´, aby
ustaliç kontakty osób rozpracowywanych z ewentualnymi nowymi wspó∏pracownikami, nieznanymi jeszcze SB. Rezultatem rewizji by∏y zatrzymania, najcz´Êciej na przepisowe 48 godzin, cz´sto bez przes∏uchania, co byç mo˝e mia∏o charakter dzia∏ania destrukcyjnego. Instalowano równie˝ pods∏uchy pokojowe
i telefoniczne. Starano si´ gromadziç informacje, by ewentualnie wykorzystaç je
potem w sàdzie.
Liczne rewizje i aresztowania prawdopodobnie mia∏y zastraszyç dzia∏aczy
„Spotkaƒ” i sk∏oniç ich do odstàpienia od dzia∏alnoÊci antykomunistycznej.
Wkroczenie SB do wynajmowanych przez studentów mieszkaƒ czy pokojów wiàza∏o si´ z wypowiadaniem im stancji; niektórzy redaktorzy i wspó∏pracownicy
„Spotkaƒ” zmieniali stancje kilkanaÊcie razy do roku. Cz´sto wezwania na przes∏uchania do KW MO w ró˝nych sprawach wysy∏ano na adres uczelni, co mia∏o
ich kompromitowaç i ewentualnie doprowadziç do wyrzucenia ze studiów.
Z zachowanych dziÊ dwóch z dziewi´ciu tomów sprawy operacyjnego rozpracowania „Redaktorzy” wynika, ˝e wykorzystano co najmniej trzynaÊcie „osobowych êróde∏ informacji”. Ka˝dej z osób rozpracowywanych przydzielono od
dwóch do trzech tajnych wspó∏pracowników SB. Byli to: „Czes∏aw”, „Stanis∏aw”, „J-23”, „Kazimierz”, „Grzegorz”, „Marcin”, „Ozon”, „Adam”, „Wiktor”,
„Krzysztof ”, „Miko”, „Witold”, „Wanda”. WiadomoÊci na temat ich pracy zawarte w aktach sprawy to zaledwie szczàtkowe wyciàgi z doniesieƒ. Ich analiza
pozwala jedynie na stwierdzenie, ˝e musieli byç blisko zwiàzani z gronem „Spotkaƒ”, znali bowiem liderów tego Êrodowiska i niejednokrotnie uczestniczyli
w rozmowach czy dyskusjach na tematy ÊciÊle zwiàzane z drukiem pisma. Niewykluczone, ˝e cz´Êç z nich wywodzi∏a si´ z kr´gów lubelskiej opozycji demokratycznej czy z samego Êrodowiska „Spotkaƒ”. Po analizie udost´pnionych
materia∏ów nie sposób równie˝ stwierdziç, czy SB sterowa∏a procesami wewn´trznymi w Êrodowisku „Spotkaƒ”. Na to pytanie mo˝na b´dzie odpowiedzieç dopiero po analizie akt tajnych wspó∏pracowników.

MAREK CZECH (ur. 1979) – historyk, absolwent Instytutu Historii i Podyplomowego Studium Komunikowania Spo∏ecznego i Dziennikarstwa KUL. W latach
2002–2003 wspó∏pracownik redakcji „Dziennika Wschodniego”. Obecnie nauczyciel historii w jednym z lubelskich Zespo∏ów Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych.
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Ibidem, k. 34.
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