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¸ucja Marek

W polityce wyznaniowej w∏adze PRL dà˝y∏y do wyeliminowania religii z ˝ycia
spo∏eczno-politycznego oraz marginalizacji KoÊcio∏a katolickiego. W realizacji tego
celu wykorzystywano m.in. aparat bezpieczeƒstwa. W latach 1945–1962 za organizowanie pracy operacyjnej dotyczàcej ww. zagadnieƒ kolejno odpowiada∏: Wydzia∏ V Departamentu V MBP (1945–1953), odr´bny Departament XI MBP
(1953–1954), odr´bny Departament VI Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego
(1954–1956) i Wydzia∏ V Departamentu III MSW (1956–1962). Pod koniec 1961 r.
p∏k Stanis∏aw Morawski2, wicedyrektor Departamentu III MSW, sporzàdzi∏ notatk´,
w której czytamy: „KoÊció∏ katolicki i inne zwiàzki religijne, stojàc ideologicznie
na wrogich pozycjach, stanowià obecnie g∏ównà, legalnie istniejàcà, baz´ antysocjalistycznej dzia∏alnoÊci ró˝nego rodzaju wrogich elementów. […] Obecny stan obsady
personalnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa na tym odcinku nie gwarantuje wype∏nienia stale wzrastajàcych zadaƒ. Zachodzi wobec tego potrzeba wyodr´bnienia jednostki operacyjnej, która by zaj´∏a si´ wy∏àcznie pracà operacyjnà na odcinku wyznaniowym”3.
1

2

3

Do 1965 r. w nomenklaturze milicyjnej obok nazw opisowych wydzia∏ów pionu milicyjnego powszechnie
stosowano równie˝ nazwy numerowe (np. Wydzia∏ IV do walki z przest´pczoÊcià gospodarczà), co powodowa∏o mylenie wydzia∏ów MO z wydzia∏ami SB (pisze o tym równie˝ P. Piotrowski w artykule: Przekszta∏cenia struktury aparatu bezpieczeƒstwa na Dolnym Âlàsku w latach 1954–1975, „Aparat Represji w Polsce
Ludowej 1944–1989” 2004, nr 1, s. 129). Z dokumentacji by∏ego Wydzia∏u IV pionu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Katowicach z lat 1962–1989 wynika, ˝e dla podkreÊlenia odr´bnoÊci nawet w pismach wewn´trznych cz´Êciej stosowano zapis: Wydzia∏ IV SB KW MO (Wydzia∏ IV SB WUSW) ni˝ zapis: Wydzia∏ IV KW
MO (Wydzia∏ IV WUSW). Dlatego takà nazw´ przyj´to w niniejszym artykule.
Stanis∏aw Morawski w latach 1944–1946 pracowa∏ w aparacie bezpieczeƒstwa w Lublinie. Od 15 VII
1946 r. przeniesiony do s∏u˝by w centrali, gdzie po kolejnych awansach mianowany zosta∏ zast´pcà naczelnika Wydzia∏u V Departamentu V MBP (1 III 1951 – 14 I 1953 r.), naczelnikiem Wydzia∏u I Departamentu XI MBP (do 30 IV 1955 r.), wicedyrektorem Departamentu VI Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego (do 27 XI 1956 r.), naczelnikiem Wydzia∏u V Departamentu III MSW (do 9 X 1957 r.), zast´pcà
dyrektora Departamentu III MSW (do 30 VI 1962 r.), dyrektorem Departamentu IV MSW (do 31 X
1971 r.), dyrektorem Departamentu III MSW (do 17 XII 1973 r.), dyrektorem Biura Historycznego MSW
(do 14 IV 1975 r.). Od 15 IV 1975 r. pozostawa∏ w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MSW
(Ludzie bezpieki w walce z Narodem i KoÊcio∏em. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
w latach 1944–1978. Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2000, s. 368)
AIPN, MSW, 10/1354, Notatka wicedyrektora Departamentu III MSW p∏k. Stanis∏awa Morawskiego, 17
XI 1961 r., k. 7.
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W czerwcu 1962 r. powo∏ano w MSW odr´bny Departament IV, który do sierpnia
1989 r. zajmowa∏ si´ zwalczaniem tzw. wrogiej dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego
i zwiàzków wyznaniowych. Na szczeblu komend wojewódzkich utworzono odpowiedniki Departamentu IV w postaci wydzia∏ów IV.
Wraz ze zmieniajàcà si´ sytuacjà polityczno-spo∏ecznà zmienia∏a si´ tak˝e struktura i zakres dzia∏ania pionu IV MSW i jednostek terenowych. W niniejszym artykule podj´to prób´ odtworzenia kolejnych zmian organizacyjnych katowickiego pionu IV SB, ustalenia sk∏adu kierownictwa i obsady personalnej wydzia∏u (cz´Êciowo)
oraz zasygnalizowania g∏ównych zainteresowaƒ operacyjnych tej jednostki.

I. Struktura organizacyjna Wydzia∏u IV SB w Katowicach
1. Wydzia∏ IV w latach 1962–1975
Wydzia∏ IV SB KW MO w Katowicach powo∏ano rozkazem organizacyjnym
nr 083 ministra spraw wewn´trznych z 4 lipca 1962 r.4 Ze wzgl´du na specyfik´ terenu organizacyjnie odró˝nia∏ si´ od wydzia∏ów IV pozosta∏ych komend wojewódzkich i struktury centralnej jednostki5.
Przy tworzeniu katowickiego pionu IV przyj´to sugestie w∏adz terenowych i dostosowano jego struktur´ do lokalnych potrzeb. Zgodnie z katowickà propozycjà pozostawiono grup´ z siedzibà w Cz´stochowie6 i powo∏ano trzy dodatkowe grupy o nieco odmiennym podziale kompetencji ni˝ w komórkach jednostki centralnej (m.in. sprawy
zakonów powierzono odr´bnej grupie7). Nowy Wydzia∏ IV SB w Katowicach sk∏ada∏
si´ z czterech grup odpowiedzialnych za operacyjne zabezpieczanie i rozpracowywanie:
Grupa I – kurii katowickiej, kleru diecezjalnego, Êwieckich stowarzyszeƒ katolickich, aktywu katolickiego;
Grupa II – zakonów m´skich i ˝eƒskich, aktywu Êwieckiego skupionego wokó∏
zakonów;
Grupa III – kleru i aktywu innych zwiàzków wyznaniowych;
4

5

6

7

AIPN Ka, WUSW Katowice, 234/23, Wniosek o zmiany w etatach Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach, 1 X 1962 r., k. 79.
W chwili utworzenia Departament IV sk∏ada∏ si´ z trzech wydzia∏ów: Wydzia∏ I – kierownicze ogniwa KoÊcio∏a katolickiego, kler diecezjalny, zakony m´skie i ˝eƒskie; Wydzia∏ II – stowarzyszenia katolików Êwieckich, duszpasterstwo stanowe i zawodowe; Wydzia∏ III – wszystkie inne zwiàzki wyznaniowe b´dàce w zainteresowaniu departamentu. Podobny podzia∏ kompetencji zastosowano w wydzia∏ach IV komend
wojewódzkich, np. w Wydziale IV KW MO we Wroc∏awiu (AIPN, MSW, 10/1354, Uzasadnienie dot. powo∏ania odr´bnego departamentu, 17 XI 1961, k. 3–4 oraz Regulamin organizacyjny Departamentu IV
MSW, 20 VII 1964, k. 62; P. Piotrowski, Przekszta∏cenia struktury…, s. 142.)
Na prze∏omie 1957 i 1958 r. w Wydziale III KW MO w Katowicach powo∏ano dodatkowà Grup´ V a z siedzibà w Cz´stochowie, której powierzono operacyjne zabezpieczanie kurii cz´stochowskiej, klasztoru i zakonu oo. Paulinów na Jasnej Górze oraz Instytutu Prymasowskiego. Powstanie grupy mia∏o bezpoÊredni
zwiàzek z centralnà rolà Jasnej Góry w przygotowaniach obchodów milenijnych. Trzyosobowà grupà kierowa∏ Mieczys∏aw Mosur (1958–1960) oraz latach 1960–1962 Ryszard Pucha∏a (AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/76, Rozkaz organizacyjny nr 6/57, 23 XII 1957 r., k. 507; ibidem, 056/11, Protokó∏ zdania-przej´cia Grupy V a Wydzia∏u III KW MO, 11VII 1960 r., k. 42.)
W Departamencie IV MSW odr´bny wydzia∏, zajmujàcy si´ tylko sprawami zakonów, powsta∏ dopiero
w 1971 r. jako Wydzia∏ V (H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim
1944–1990. W Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 393.)

130

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:15

Page 131

Wydzia∏ IV SB KW MO/WUSW w Katowicach…
Grupa IV (z siedziba w Cz´stochowie) – kurii cz´stochowskiej, zakonu oo. Paulinów na Jasnej Górze, aktywu Êwieckiego skupionego wokó∏ kurii i klasztoru8.
Etat nr Kt/KW/SB/035 Wydzia∏u IV SB KW MO, zatwierdzony rozkazem organizacyjnym nr 05/62 komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach z 16 lipca
1962 r., wprowadza∏ nast´pujàce stanowiska w katowickim pionie IV:
Naczelnik wydzia∏u
– 1
Zast´pca naczelnika wydzia∏u – 2
Kierownik grupy
– 4
Starszy oficer operacyjny
– 10
Oficer operacyjny
– 5
Podoficer ewidencji operacyjnej – 1
Starsza maszynistka
– 19
Do nowo utworzonego wydzia∏u przeniesiono przede wszystkim funkcjonariuszy
pracujàcych dotychczas „po pionie kleru” w rozwiàzanej Grupy V i Grupy V „a”
Wydzia∏u III, tylko w nielicznych przypadkach pracowników z innych pionów. Wi´kszoÊç z przyznanych dwudziestu czterech etatów obsadzono w lipcu 1962 r.10, w paêdzierniku dokonano przesuni´ç na stanowiskach kierowniczych, a w lutym 1963 r.
uzupe∏niono powsta∏y po przesuni´ciach wakat (zob. tabela nr 1).
Tabela nr 1. Obsada personalna Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach (stan na 15 lutego
1963 r.)
Komórka organizacyjna Nazwisko, imi´, stopieƒ Zajmowane stanowisko
Powo∏any(a) na
Wydzia∏u IV
stanowisko z dniem
Kierownictwo

Grupa I

8

9

10

Lucjan Piku∏a, mjr

naczelnik

Zygmunt Nikiel, mjr
W∏adys∏aw LeÊ, kpt.

zast´pca naczelnika
zast´pca naczelnika

Edmund Perek, kpt.
Józef Cichoƒ, kpt.
Jerzy Dudek, kpt.
Jerzy Fickowski, kpt.
Mieczys∏aw Mosur, kpt.
Jerzy Birnbach, sier˝.
Roman Potocki, plut.

kierownik
starszy oficer operacyjny
starszy oficer operacyjny
starszy oficer operacyjny
starszy oficer operacyjny
oficer operacyjny
oficer operacyjny

1 VIII 1962
(VI–VII 1962
p.o. naczelnik)
1 VII 1962
1 X 1962
(1 VII–30 IX 1962
kierownik Grupy II)
1 VII 1962
1 VII 1962
1 VII 1962
1 VII 1962
1 VII 1962
1 VII 1962
1 VII 1962

AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/76, Pismo zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach do dyrektora Departamentu IV MSW, 29 VI 1962 r., k. 3–6.
Ibidem, 234/12, Etat nr Kt/KW/SB/035, 16 VII 1962, k. 21–22; ibidem, 234/23, Wniosek o zmiany w etatach
Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach, 1 X 1962, k. 79.
Etat nr Kt/KW/SB/035 przewidywa∏: 10 stanowisk starszego oficera operacyjnego i 5 stanowisk oficera
operacyjnego, w rzeczywistoÊci jednego z funkcjonariuszy mianowano na stanowisko oficera operacyjnego
na wolnym etacie starszego oficera operacyjnego; w ten sposób w 1962 r. w Wydziale IV pracowa∏o 9 starszych oficerów operacyjnych i 6 oficerów operacyjnych.
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Komórka organizacyjna Nazwisko, imi´, stopieƒ Zajmowane stanowisko Powo∏any(a) na
stanowisko z dniem
Wydzia∏u IV

Zygmunt Jasik, por.
Maria BanaÊ, por.
Roman Pasierbski, plut.

1 VIII 1962
(1 VII–30 IX 1962
kierownik Grupy III)
starszy oficer operacyjny 1 VII 1962
oficer operacyjny
1 VII 1962
1 VII 1962
oficer operacyjny

Grupa III

Apolinary Kowalik, mjr
Tadeusz Cierpia∏, por.
Jerzy Zbieraƒski, por.
Jerzy Salamon, szer.

kierownik
starszy oficer operacyjny
starszy oficer operacyjny
oficer operacyjny

Grupa IV
(z siedzibà
w Cz´stochowie)

Ryszard Pucha∏a, mjr
Ryszard Kupczyk, kpt.
Wiktor Nawrot, por.

kierownik
1 VII 1962
starszy oficer operacyjny 1 VII 1962
starszy oficer operacyjny 1 VII 1962

Sekretariat

1 VII 1962
Czes∏aw Ceglarek, st.sier˝. oficer operacyjny
E. Witkowska, kpr.
podoficer ewid. operac. 1 VII 1962
1 VII 1962
Helena Smolnik, bez stop. starsza maszynistka

Grupa II

Bronis∏aw S∏aboƒ, kpt.

kierownik

15 II 1963
1 VII 1962
1 VII 1962
1 VII 1962

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie notatki dotyczàcej obsady personalnej Wydzia∏u
IV, sporzàdzonej w I po∏owie stycznia 1963 r. (AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 056/50, k. 254)
oraz analizy akt osobowych ww. funkcjonariuszy.

Po trzech miesiàcach funkcjonowania dostrze˝ono braki w stanowiskach i strukturze organizacyjnej Wydzia∏u IV (w przyznanych w 1962 r. etatach przewidziano
tylko jeden dla starszej maszynistki, natomiast w ogóle nie uwzgl´dniono stanowiska kierowcy). Ze wzgl´du na Grup´ IV (z siedzibà w Cz´stochowie) kierownictwo
SB wnioskowa∏o do Wydzia∏u Organizacyjnego MSW o przyznanie dodatkowych
etatów starszej maszynistki i kierowcy. Wniosków nie zaakceptowano, a koniecznoÊç zatrudnienia drugiej maszynistki uwzgl´dniono dopiero w 1967 r.11 Jednostka
nie posiada∏a równie˝ odr´bnej komórki, zajmujàcej si´ analizà informacji nap∏ywajàcych od tajnych wspó∏pracowników i innych wydzia∏ów (np. „T”, „W”)12 oraz
opracowywaniem informacji na potrzeby Departamentu IV, instancji partyjnych
i kierownictwa wojewódzkiego SB. Zadania te wykonywali wszyscy funkcjonariusze,
co ujemnie wp∏ywa∏o na ich prac´ operacyjnà. W zwiàzku z tym kierownictwo
katowickiej SB kilkakrotnie wnioskowa∏o o utworzenie w pionie IV referatu analityczno-sprawozdawczego. Po prawie rocznych staraniach, zarzàdzeniem organizacyjnym MSW nr 068 z 1 sierpnia 1963 r., przy Wydziale IV SB KW MO w Katowi11

12

AIPN Ka, WUSW Katowice, 234/23, Wnioski o zmiany w etatach Wydzia∏u IV oraz o przyznanie etatu kierowcy i starszej maszynistki, 1962–1966, k. 71–72, 82, 133, 168–169, 201–202, 226, 237, 238–239; ibidem,
234/13, Etat nr Kt/KW/SB/035 Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach obowiàzujàcy od 1 IV 1967 r., k. 87.
W 1962 r. Departament IV MSW równie˝ nie posiada∏ odr´bnej jednostki zajmujàcej si´ analizà materia∏ów. Dopiero w 1963 r. powo∏ano Wydzia∏ IV analityczno-sprawozdawczy (AIPN, MSW, 10/1354, Wniosek
wicedyrektora Departamentu IV MSW do ministra spraw wewn´trznych dot. utworzenia Wydzia∏u IV
Departamentu IV, 19 VI 1963, k. 54–56; H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em
katolickim…, s. 393.
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cach utworzono odr´bnà grup´ analityczno-sprawozdawczà (Grupa V)13. Liczba
etatów Wydzia∏u IV wzros∏a wówczas do dwudziestu szeÊciu, gdy˝ Grup´ V tworzy∏o dwóch funkcjonariuszy: kierownik i starszy oficer operacyjny14. Stanowisko kierownika powierzono kpt. Eugeniuszowi Wojdasowi (póêniejszemu zast´pcy naczelnika Wydzia∏u IV)15.
W 1963 r. w Wydziale IV dokonano jeszcze jednej zmiany. W zwiàzku z likwidacjà Samodzielnej Grupy Specjalnej Departamentu I przy KW MO w Katowicach zaistnia∏a koniecznoÊç powo∏ania przy poszczególnych wydzia∏ach operacyjnych SB
stanowisk, których zadaniem by∏oby organizowanie pracy wywiadowczej. Do prowadzenia tych dzia∏aƒ w Wydziale IV wydzielono stanowisko: starszego oficera operacyjnego do zadaƒ specjalnych16. Zmiana ta nie wp∏yn´∏a na liczb´ etatów.
W ten sposób pod koniec 1963 r. ukszta∏towa∏a si´ struktura organizacyjna i podzia∏ kompetencji poszczególnych komórek katowickiego pionu IV, który obowiàzywa∏ do po∏owy 1975 r. Zmieniajàca si´ iloÊç etatów (w latach 1967–1975 prawdopodobnie 24 etaty)17 nie wp∏yn´∏a na organizacj´ pracy tego wydzia∏u.
2. Wydzia∏ IV w latach 1975–1983
W po∏owie 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej w miejsce dotychczasowego województwa katowickiego powsta∏y trzy nowe: katowickie, cz´stochowskie
i bielskie; likwidacji uleg∏y tak˝e powiaty. Nowy podzia∏ administracyjny wymusi∏
koniecznoÊç reorganizacji Wydzia∏u IV i dostosowania jego struktury do obecnej sytuacji (z likwidacjà powiatów przesta∏y istnieç referaty SB przy komendach powiatowych MO).
Po reorganizacji Wydzia∏ IV SB KW MO w Katowicach sk∏ada∏ si´ z czterech
sekcji (w zwiàzku z powstaniem województwa cz´stochowskiego przesta∏a istnieç
dotychczasowa Grupa IV) i siedmiu tzw. operacyjnych grup terenowych, które mia∏y wype∏niç luk´ po zlikwidowanych powiatowych referatach SB. Sekcje zabezpiecza∏y i rozpracowywa∏y operacyjnie okreÊlone Êrodowiska i problemy, natomiast
grupy organizowa∏y prac´ w zakresie wszystkich zainteresowaƒ pionu IV w rejonie
stanowiàcym ich siedzib´18. Zmianie uleg∏ tak˝e podzia∏ kompetencji poszczególnych komórek Wydzia∏u IV:
13

14

15
16

17

18

AIPN Ka, WUSW Katowice, 234/23, Wniosek o zmiany w etatach Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach, 1 X 1962 r., k. 79, Wniosek o zmiany w etatach Wydzia∏u IV, 15 VII 1963 r., k. 132, Wniosek o przyznanie dodatkowego etatu dla Wydzia∏u IV, 24 IX 1965 r., k. 225.
Ibidem, 085/51, Zakres pracy grupy analityczno-sprawozdawczej Wydzia∏u IV KW MO w Katowicach,
k. 327.
Ibidem, 0227/270, Przebieg s∏u˝by Eugeniusza Wojdasa, k. 27.
Ibidem, 234/23, Wniosek o przyznanie dodatkowych etatów dla Wydzia∏ów II, III, IV KW MO Katowice,
4 XI 1963 r., k. 165–167; ibidem, 234/22, Zarzàdzenie wewn´trzne nr 0017/64 I zast´pcy komendanta wojewódzkiego [MO] ds. SB w Katowicach z dnia 1 XII 1964 dot. zakresu dzia∏ania Wydzia∏u IV, k. 112.
Ibidem, 234/13, Etat nr Kt/KW/SB/035 Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach obowiàzujàcy od 1 IV
1967 r., k. 84–88; ibidem, 234/15, Etat nr Kt/KW/SB/035 Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach obowiàzujàcy od 1 I 1973 do 31 V 1975 r., k. 26–30.
Grupy operacyjne mia∏y siedziby w pomieszczeniach komend miejskich MO, z wyjàtkiem Gliwic, gdzie posiada∏y odr´bny budynek (ibidem, 306/1, Informacja o stanie funkcjonowania KW MO w Katowicach i jednostek podleg∏ych, 1975, k. 26).
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Sekcja I – kuria katowicka i jej „agendy”, kler diecezjalny;
Sekcja II – zakony, niekatolickie zwiàzki wyznaniowe, aktyw Êwiecki, stowarzyszenia katolickie;
Sekcja I „a” (zwana te˝ terenowà) – kler diecezjalny z Katowic i Siemianowic
Âlàskich;
Sekcja IV (zwana te˝ analitycznà) – analiza materia∏ów, sprawozdawczoÊç;
Operacyjna Grupa I Gliwice – Gliwice, Zabrze;
Operacyjna Grupa II Bytom – Bytom, Piekary Âlàskie, Tarnowskie Góry, Krupski M∏yn;
Operacyjna Grupa III Chorzów – Chorzów, Ruda Âlàska, Âwi´toch∏owice;
Operacyjna Grupa IV Rybnik – Rybnik, Wodzis∏aw Âlàski, Jastrz´bie, Racibórz,
Zebrzydowice;
Operacyjna Grupa V B´dzin – B´dzin, Zawiercie, Olkusz, Sosnowiec, Dàbrowa
Górnicza, Czeladê;
Operacyjna Grupa VI Chrzanów – Chrzanów, Jaworzno, Trzebinia;
Operacyjna Grupa VII Tychy – Tychy, Pszczyna, Mys∏owice, Miko∏ów, Brzeêce19.
W 1975 r. Wydzia∏ IV posiada∏ 4520 lub 4621 etatów; w tym: naczelnik, dwóch zast´pców, trzydziestu dziewi´ciu pracowników operacyjnych (trzynastu w sekcjach
i dwudziestu szeÊciu w grupach terenowych22) oraz sekretariat (zob. tabela nr 2).
Tabela nr 2. Obsada personalna Wydzia∏u IV SB KW MO w Katowicach (stan na 1 sierpnia
1975 r.)
Komórka organizacyjna Nazwisko, imi´, stopieƒ Zajmowane stanowisko Powo∏any(a) na
Wydzia∏u IV
stanowisko z dniem
Kierownictwo

Sekcja I

19

20

21

22

Lucjan Piku∏a, mjr

naczelnik

Edmund Perek, mjr
Jerzy Zajàc, kpt.

zast´pca naczelnika
zast´pca naczelnika

Jerzy Birnbach, kpt.
Stanis∏aw Ka∏at, kpt.

kierownik
starszy inspektor

Jan Sulima, kpt.
Waldemar Wiechno, kpt.

starszy inspektor
starszy inspektor

1 VIII 1962
(VI–VII 1962
p.o. naczelnik)
1 VII 1969
1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975
(z dniem 1 X 1975
przeniesiony do KW
MO Bielsko-Bia∏a)
1 VI 1975
1 VI 1975

Ibidem, 085/51, Informacja dot. zasadnoÊci funkcjonowania operacyjnych grup terenowych Wydzia∏u IV,
20 XII 1976 r., k. 350 (Zakres kompetencji poszczególnych sekcji ustalono na podstawie analizy akt administracyjnych z lat 1975–1980 i akt osobowych funkcjonariuszy Wydzia∏u IV).
P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW 1975–1990, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1, s.
77.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 306/1, Odpowiedê na wyciàg z ankiety do kontroli funkcjonowania nowo utworzonych komend wojewódzkich MO oraz jednostek im podleg∏ych, 8 IX 1975 r., k. 137.
Ibidem, Informacja o stanie funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach i jednostek podleg∏ych, wrzesieƒ 1975 r., k. 24.
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Wydzia∏ IV SB KW MO/WUSW w Katowicach…
Komórka organizacyjna Nazwisko, imi´, stopieƒ Zajmowane stanowisko Powo∏any(a) na
stanowisko z dniem
Wydzia∏u IV

Teodor So∏tysiak, kpt.

starszy inspektor

1 VI 1975
1 VIII 1975
1 VI 1975
(z dniem 1 X 1975
przeniesiony do KW
MO Bielsko-Bia∏a)
1 VI 1975

Sekcja I „a”
(terenowa)

Zygmunt Jasik, kpt.
Tadeusz Madej, ppor.
Marian Piechota, szer.

kierownik
starszy inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

Sekcja IV
(analityczna)

Roman Potocki, kpt.

kierownik

Sekcja II

Zdzis∏aw Fickowski,
Cecylia Grabska, kpt.
Bronis∏aw S∏aboƒ, kpt.

kierownik
starszy inspektor
starszy inspektor

Janusz Chejdysz, por.

starszy inspektor

1 VI 1975
(z dniem 1 X 1975
przeniesiony do KW
MO Bielsko-Bia∏a)
1 VI 1975

Grupa Operacyjna I
Gliwice

Zbigniew Przytocki, por.
Adam Struzik, szer.
Miros∏aw Krzych, st. kpr.

starszy inspektor
starszy inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VIII 1975

Grupa Operacyjna II
Bytom

Stanis∏aw Rutkowski, por.
Jan Fol´ga, kpt.
Antoni Ciesielski, por.
Andrzej Pomyka∏a, kpr.

kierownik
starszy inspektor
inspektor
m∏odszy inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

kierownik
starszy inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

kierownik
starszy inspektor
starszy inspektor
starszy inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VIII 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

kierownik
starszy inspektor
starszy inspektor
inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VIII 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

kierownik
starszy inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

kierownik
starszy inspektor
inspektor

1 VI 1975
1 VI 1975
1 VI 1975

Grupa Operacyjna III Józef Cichoƒ, kpt.
Chorzów
Ryszard Olszówka, por.
Kazimierz Durbacz, por.
Grupa Operacyjna IV Zygmunt Ka∏u˝a, por.
Rybnik
Jan Gadomski, por.
Jan Górny, ppor.
Zygmunt Ptak, kpt.
Ryszard Kaliciƒski, ppor.
Grupa Operacyjna V Henryk Kaliƒski, kpt.
B´dzin
Zdzis∏aw Sierka, por.
Adam Cichopek, ppor.
Jerzy Kopczyƒski, st. kpr.
Andrzej Mularczyk, st. kpr.
Grupa Operacyjna VI Ryszard Kornecki, por.
Chrzanów
Piotr Bartosz, ppor.
Henryk Ciupek, plut.
Grupa Operacyjna VII Stanis∏aw Ho∏da, kpt.
Tychy
Jerzy G∏adszy, por.
Zygmunt Czembor, st. kpr.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie listy obecnoÊci pracowników Wydzia∏u IV uczestniczàcych w naradzie w dniu 5 IX 1975 r. (AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 085/51, k. 270–271)
oraz analizy akt osobowych ww. funkcjonariuszy.
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Struktury
Kolejna zmiana w strukturze Wydzia∏u IV nastàpi∏a prawdopodobnie w 1980 r.
i mia∏a zwiàzek z nasileniem tzw. dzia∏aƒ „D” (dezinformacyjnych, dezintegracyjnych).
Od 1973 r. w Departamencie IV MSW dzia∏a∏a Samodzielna Grupa „D”, przeznaczona do szeroko poj´tych specjalnych dzia∏aƒ dezintegracyjnych wÊród duchowieƒstwa i Êrodowisk Êwieckich zwiàzanych z KoÊcio∏em23. Po czterech latach Samodzielnà Grup´ „D” przekszta∏cono w Wydzia∏ VI Departamentu IV MSW, „tworzàc – jak
pisze Marek Lasota – z czasem jego terenowe odpowiedniki, to jest sekcje VI w wydzia∏ach IV KW MO”24. W informacji opracowanej w 1991 r. na wniosek przewodniczàcego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Badania Dzia∏aƒ MSW czytamy m.in.:
„W zwiàzku z przekszta∏ceniem z dniem 15 czerwca 1977 roku Samodzielnej Grupy
„D” w Wydzia∏ VI Departamentu IV MSW w 1978 roku w Wydziale IV KW MO
w Katowicach powsta∏ jego odpowiednik, czyli Sekcja VI. […] Z dotychczas niepotwierdzonych ustaleƒ operacyjnych wynika, ˝e na poczàtku kwietnia 1980 roku na bazie Sekcji VI Wydzia∏u IV powsta∏a nieformalna grupa specjalna pod dowództwem
Edmunda Perka, która przeznaczona by∏a do dzia∏aƒ dezintegracyjnych i specjalnych
ukierunkowanych przeciwko klerowi rzymskokatolickiemu i katolickiej opozycji
na terenie województwa katowickiego”25. Analiza materia∏ów administracyjnych,
operacyjnych i akt osobowych funkcjonariuszy katowickiego Wydzia∏u IV pozwala
wysunàç tez´, i˝ kolejnoÊç powstania Sekcji VI i nieformalnej grupy specjalnej by∏a
prawdopodobnie odwrotna, ni˝ sugeruje cytowany raport. W notatkach i informacjach z lat 1978–1979 cz´sto wyst´pujà sformu∏owania: „do wykorzystania dla zast´pcy naczelnika mjr. Perka”, „wyciàg mjr Perek do wykorzystania do dzia∏aƒ „D”, „do
przedsi´wzi´ç dezintegracyjnych po uzgodnieniu z mjr. Perkiem”, „wykorzystaç
do dzia∏aƒ „D”, „wykorzystaç do dzia∏aƒ specjalnych”. Dopiero w kwietniu 1980 r. pojawia si´ nazwa Sekcji VI i adnotacje typu: „poinformowaç kierownictwo Sekcji VI”26.
Prawdopodobnie w 1980 r. dokonano reorganizacji katowickiego pionu IV poprzez dostosowanie jego komórek operacyjnych do struktury Departamentu IV.
Z Sekcji II wy∏àczono wówczas zadania zwiàzane z rozpracowywaniem zakonów
i powierzono je nowo powo∏anej Sekcji V27 oraz utworzono Sekcj´ VI, do kompetencji której nale˝a∏o operacyjne zabezpieczanie Êrodowiska m∏odzie˝y akademickiej skupionej w Duszpasterstwie Akademickim (DA) i ruchu oazowym oraz prowadzenie tzw. dzia∏aƒ dezintegracyjnych i specjalnych (nadzorowanych bezpoÊrednio
przez zast´pc´ naczelnika mjr. Edmunda Perka). Kierownikiem Sekcji V mianowano por. Piotra Bartosza (dotychczasowego kierownika Sekcji II), a kierownikiem
23
24

25

26
27

P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 74–75.
Cyt. za: M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poÊwi´conym Samodzielnej Grupie „D” w MSW, „Biuletyn
IPN” 2003, nr 1, s. 29–30.
Cyt. za: Informacja o dzia∏alnoÊci komórek „D” pionu IV by∏ej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, „Biuletyn IPN” 2003,
nr 1, s. 42–43.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 085/7, t. 1–2 i 6–10, 085/43, 085/45, t. 1.
Od 1971 r. w Departamencie IV MSW istnia∏ Wydzia∏ IV, zajmujàcy si´ wy∏àcznie zagadnieniami zwiàzanymi z dzia∏alnoÊcià zakonów (H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim…, s. 393).
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Wydzia∏ IV SB KW MO/WUSW w Katowicach…
Sekcji VI ppor. Andrzeja Kanclerza (póêniej funkcj´ t´ pe∏ni∏ kpt. Adam Cichopek
i kpt. Tadeusz Chmielewski)28.
W 1981 r. Departamentowi IV MSW podporzàdkowano równie˝ zagadnienia
zwiàzane z operacyjnà ochronà kompleksu gospodarki ˝ywnoÊciowej, co mia∏o zwiàzek z silnym oparciem, jakie tworzàce si´ ko∏a NSZZ Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç” posiada∏y w KoÊciele29. W ten sposób w lutym 1981 r. Departament
IV powi´kszy∏ si´ o kolejne trzy wydzia∏y: Wydzia∏ VII, VIII i IX30. W Wydziale IV
SB KW MO w Katowicach utworzono odpowiednio Sekcj´ VII (ochrona operacyjna bazy kompleksu rolno-spo˝ywczego) oraz Sekcj´ VIII (nadbudowa Êrodowiska
wiejskiego, opozycja skupiona wokó∏ NSZZ „SolidarnoÊç”, konspiracyjne struktury
na wsi). Kierownikiem Sekcji VII mianowano ppor. Bogus∏awa Nebelskiego,
a kierownikiem Sekcji VIII kpt. Teodora So∏tysiaka (potem zastàpi∏ go ppor. A.
Kanclerz)31. Prawdopodobnie w katowickim Wydziale IV istnia∏a tak˝e Sekcja IX
z siedzibà w Sosnowcu32, jednak okreÊlenie jej zadaƒ i czasu dzia∏ania wymaga przeprowadzenia dalszych badaƒ.
Stopniowo zwi´kszajàca si´ iloÊç sekcji nie pozosta∏a bez wp∏ywu na wzrost
liczby stanowisk kierowniczych i etatów w katowickim pionie IV. W 1978 r. wydzia∏
posiada∏ pi´çdziesiàt osiem etatów, w 1980 r. szeÊçdziesiàt szeÊç, a w 1981 r. sto33.
Prawdopodobnie w 1978 r. przyznano dodatkowy (trzeci) etat zast´pcy naczelnika,
a trzy lata póêniej kolejny (czwarty)34.
3. Wydzia∏ IV w latach 1983–1989
W styczniu 1983 r. na mocy zarzàdzenia ministra spraw wewn´trznych nr 6/83
przeprowadzono reorganizacj´ struktur terytorialnych MSW i wprowadzono komendy rejonowe, a w nich, w marcu tego˝ roku, utworzono komórki SB (zarzàdzenie nr 012/83 z 13 III 1983 r.)35. Kilka miesi´cy póêniej ustawà z 14 lipca 1983 r.
o urz´dzie ministra spraw wewn´trznych i zakresie dzia∏ania podleg∏ych mu organów36 wprowadzono nowe nazewnictwo jednostek terenowych (dotychczasowa Komenda Wojewódzka MO w Katowicach przyj´∏a nazw´ Wojewódzki Urzàd Spraw
Wewn´trznych w Katowicach).
28

29
30

31

32
33
34
35

36

Na podstawie akt personalnych ww. funkcjonariuszy (AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0231/727,
0238/221, 0231/300, 0264/615).
P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 75.
W przytoczonym artykule P. Piotrowski pisze, ˝e Wydzia∏ IX powsta∏ prawdopodobnie w 1983 r. (ibidem,
s. 76). Jednak zmiany, dokonane w 1981 r. w etacie nr 016 Departamentu IV, sugerujà, ˝e powsta∏ on równolegle z Wydzia∏em VII i VIII. Zarzàdzeniem organizacyjnym nr 010/Org z 21 II 1981 r. zatwierdzono
dwadzieÊcia etatów dla Wydzia∏u VII i dwadzieÊcia etatów dla Wydzia∏u VIII oraz trzynaÊcie dla Wydzia∏u IX (AIPN, MSW II, 13810, Etat nr 016/5 Departamentu IV MSW, k. 2, 21).
Na podstawie akt osobowych ww. funkcjonariuszy (AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0231/299, 0231/616,
t. 1, 0238/221).
Ibidem, 0229/48, t. 1.
P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 77.
Zob. Za∏àcznik nr 2.
H. Dominiczak, Organy Bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç Êwietle dokumentów MSW,
Warszawa 1997, s. 253–254.
DzU 1983, nr 38, poz. 172 (ustawa obowiàzywa∏a od 19 VII 1983 do 10 V 1990 r.).
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Struktury
Zmiany strukturalne w MSW pociàgn´∏y za sobà reorganizacj´ katowickiego
pionu IV. Po utworzeniu rejonowych komend MO (a potem rejonowych urz´dów
spraw wewn´trznych) likwidacji uleg∏y terenowe grupy operacyjne, Sekcja I „a” (terenowa) oraz dwa etaty zast´pcy naczelnika. Wydzia∏ IV SB WUSW sk∏ada∏ si´
od tamtej pory z siedmiu sekcji: I, II, IV, V, VI, VII i VIII, których zakres zainteresowaƒ operacyjnych pozosta∏ taki sam jak w latach 1980–1983. Ca∏à jednostkà zarzàdza∏ mjr Waldemar Wiechno, a poszczególnymi sekcjami kierowali: por. Bogdan
Gosek (Sekcja I), por. Jerzy Kopczyƒski (Sekcja II), por. Andrzej Nigot (Sekcja IV),
kpt. Piotr Bartosz (Sekcja V), kpt. Tadeusz Chmielewski (Sekcja VI), ppor. Bogus∏aw Nebelski (Sekcja VII) oraz por. Andrzej Kanclerz (Sekcja VIII). Po reorganizacji pion IV posiada∏ czterdzieÊci dwa etaty:
Naczelnik wydzia∏u
– 1
Zast´pca naczelnika wydzia∏u – 2
Kierownik sekcji
– 7
Starszy inspektor
– 19
Inspektor
– 7
M∏odszy inspektor
– 2
Starsza maszynistka
– 1
Sekretarka
– 1
Inspektor cywilny
– 237
Omówiona struktura Wydzia∏u IV funkcjonowa∏a tylko przez pó∏tora roku.
W po∏owie 1984 r. w MSW pojawi∏a si´ koncepcja utworzenia odr´bnego departamentu, do którego zadaƒ nale˝a∏aby wy∏àcznie ochrona gospodarki ˝ywnoÊciowej38.
Zarzàdzeniem ministra spraw wewn´trznych nr 0124/Org z 30 XI 1984 r. z Departamentu IV wydzielono wydzia∏y zajmujàce si´ ochronà kompleksu rolno-spo˝ywczego
(Wydzia∏ VII, VIII i IX) i w∏àczono je do nowo utworzonego Departamentu VI39. Po
reorganizacji Departament IV sk∏ada∏ si´ z szeÊciu wydzia∏ów, zmieni∏a si´ numeracja poszczególnych wydzia∏ów40 oraz zakres ich operacyjnych zainteresowaƒ41.
37

38

39

40

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 067/19, Protokó∏ zdania-przej´cia Wydzia∏u IV Wojewódzkiego Urz´du
Spraw Wewn´trznych w Katowicach, 22 IX 1983, k. 2, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 36.
Dzia∏ania zwiàzane z „ochronà” gospodarki ˝ywnoÊciowej prowadzone by∏y przez kilka departamentów.
Ideà powo∏ania nowego departamentu by∏o scalenie tych dzia∏aƒ poprzez wy∏àczenie ich z Departamentu
III, Departamentu IV i Departamentu V. Operacyjna ochrona kompleksu gospodarki ˝ywnoÊciowej,
leÊnictwa i przemys∏u drzewnego oraz ochrony Êrodowiska i zasobów naturalnych mia∏a nale˝eç wy∏àcznie
do Departamentu VI (AIPN, MSW, 10/1422, Notatka w sprawie proponowanej organizacji i zakresu dzia∏ania komórek Departamentu VI i IV MSW, sierpieƒ 1984 r., k. 8–12 oraz Pismo dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego MSW do szefów WUSW, 20 IX 1984 r., k. 26–27.)
AIPN, MSW II, Etat nr 016/6 Departamentu IV MSW (zmiana nr 9, wprowadzona z dniem 1 XII 1984 r.),
31 i 38; a tak˝e P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 76.
Do niedawna w literaturze przedmiotu panowa∏o przekonanie, i˝ zmiana numeracji wydzia∏ów Departamentu IV mia∏a zwiàzek z uczestnictwem funkcjonariuszy Wydzia∏u VI tego Departamentu w zabójstwie
ks. Jerzego Popie∏uszki. Wnioskowano tak na podstawie informacji sporzàdzonej w 1991 r. na wniosek
przewodniczàcego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Badania Dzia∏aƒ MSW (pisze o tym P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 76). Wyniki ostatnich badaƒ P. Piotrowskiego (przytacza je
A. Dziurok, Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych
1945–1989, red. A. Dziurok, s. 26) oraz cytowana w przypisie poni˝ej notatka z sierpnia 1984 r. dotyczàca
dzia∏aƒ komórek Departamentu IV dowodzà, i˝ przesuni´cie dzia∏aƒ dezintegracyjnych i specjalnych
z Wydzia∏u IV do Wydzia∏u VI poprzez zmian´ numeracji planowano wczeÊniej i nie mia∏o ono zwiàzku
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Wydzia∏ IV SB KW MO/WUSW w Katowicach…
Zmiany wprowadzone w Departamencie IV spowodowa∏y reorganizacj´ jednostek terenowych. Na poczàtku 1985 r. z katowickiego Wydzia∏u IV wy∏àczono Sekcj´ VII i VIII, a ich kompetencje przejà∏ nowo powo∏any Wydzia∏ VI pod kierownictwem por. Bogus∏awa Nebelskiego (dotychczasowego kierownika Sekcji VII)42.
Zmniejszono równie˝ liczb´ stanowisk kierowniczych, etat zast´pcy naczelnika odpowiedzialnego za nadzorowanie pracy sekcji zajmujàcych si´ kompleksem rolno-wy˝ywieniowym zosta∏ przekazany do Wydzia∏u VI43. Po zmianach organizacyjnych
Wydzia∏ IV SB WUSW w Katowicach sk∏ada∏ si´ z czterech sekcji, których zakres
dzia∏aƒ operacyjnych podobnie jak w innych jednostkach wojewódzkich (np.
we Wroc∏awiu)44 dostosowano do specyfiki regionalnej. Prawdopodobnie na szczeblu wojewódzkim nie utworzono odpowiedników Wydzia∏u IV i Wydzia∏u VI Departamentu IV MSW, a kompetencje tych jednostek w terenie przej´∏a Sekcja II
i Sekcja V. Zakres kompetencji poszczególnych komórek Wydzia∏u IV SB WUSW
w Katowicach przedstawia∏ si´ nast´pujàco: Sekcja I – analiza i sprawozdawczoÊç;
Sekcja II – kuria, kler diecezjalny, duszpasterstwo akademickie; Sekcja III – zakony; Sekcja V – koÊcio∏y i wyznania nierzymskokatolickie oraz stowarzyszenia i Êwiecki aktyw katolicki45. W takim kszta∏cie katowicki pion IV przetrwa∏ a˝ do likwidacji.
Zmiana sytuacji politycznej w 1989 r. doprowadzi∏a do znaczàcych zmian organizacyjnych w aparacie bezpieczeƒstwa. Na podstawie zarzàdzenia ministra spraw
wewn´trznych nr 075/89 z 24 sierpnia 1989 r. rozwiàzano m.in. Departament IV,
a z po∏àczenia jego struktur i struktur by∏ego Biura Studiów utworzono Departament Studiów i Analiz. Analogicznie na szczeblu wojewódzkim kadry by∏ych wydzia∏ów IV wesz∏y w sk∏ad wydzia∏ów studiów i analiz46.
Zgodnie z decyzjà nr 066/89 szefa WUSW w Katowicach z 2 listopada 1989 r. specjalnie powo∏ana komisja przystàpi∏a do sporzàdzenia stanu faktycznego materia∏ów
i wyposa˝enia Wydzia∏u IV47. Miesiàc póêniej (12 grudnia) by∏y naczelnik pionu IV

41

42
43
44
45

46
47

ze Êmiercià ks. Jerzego Popie∏uszki (AIPN, MSW, 10/1422, Notatka w sprawie proponowanej organizacji
i zakresu dzia∏ania komórek Departamentu VI i IV MSW, sierpieƒ 1984 r., k. 11–12).
W sierpniu 1984 r. planowano nast´pujàcy zakres dzia∏aƒ poszczególnych wydzia∏ów: Wydzia∏ I – prace
analityczne i informacyjne dotyczàce g∏ównych kierunków dzia∏ania KoÊcio∏a rzymskokatolickiego
i koÊcio∏ów innych wyznaƒ, stowarzyszeƒ, struktur katolików Êwieckich, duszpasterstw stanowych i zawodowych; Wydzia∏ II – rozpoznanie i przeciwdzia∏anie inicjatywom centralnych struktur KoÊcio∏a (m.in. episkopat, prymas, komisje problemowe episkopatu, misja Watykanu w Polsce) oraz koordynowanie rozpracowywania biskupów; Wydzia∏ III – rozpracowywanie dzia∏alnoÊci zakonów oraz ich powiàzaƒ z oÊrodkami
zagranicznymi; Wydzia∏ IV – rozpoznanie i zwalczanie wrogich dzia∏aƒ duszpasterstw stanowych (m∏odzie˝owych, akademickich, stanowo-zawodowych) oraz „koordynowanie dzia∏aƒ operacyjno-specjalnych
w skali kraju”; Wydzia∏ V – rozpracowywanie dzia∏alnoÊci centralnych stowarzyszeƒ: Pax, ChSS, KIK oraz
katolików Êwieckich; Wydzia∏ VI – rozpoznanie i zwalczanie wrogiej dzia∏alnoÊci koÊcio∏ów i wyznaƒ nierzymskokatolickich oraz ich kontaktów z zagranicznymi centralami wyznaniowymi, a tak˝e przeciwstawianie ich dzia∏alnoÊci hierarchii KoÊcio∏a rzymskokatolickiego (ibidem).
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0231/616, Wniosek personalny z dnia 11 II 1985 r., k. 171.
Ibidem, 0231/707, Wniosek personalny z dnia 9 IV 1985 r., k. 89.
P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 76.
Na podstawie protoko∏u stanu faktycznego materia∏ów i wyposa˝enia Wydzia∏u IV WUSW w Katowicach
(AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 067/20, t. 1) oraz analizy akt osobowych funkcjonariuszy.
P. Piotrowski, Struktury SB MSW 1975–1990…, s. 99–100.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 067/20, t. 1, Protokó∏ stanu faktycznego, dokumentów, materia∏ów i wyposa˝enia Wydzia∏u IV WUSW w Katowicach, 12 XII 1989 r., k. 1–39.
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pp∏k Waldemar Wiechno przekaza∏ naczelnikowi Wydzia∏u Studiów i Analiz pp∏k.
Lucjanowi Janusowi dokumentacj´ i sprz´t zlikwidowanego wydzia∏u48.
W chwili likwidacji Wydzia∏ IV SB dysponowa∏ dwudziestoma dziewi´cioma etatami:
Naczelnik wydzia∏u
– 1
Zast´pca naczelnika wydzia∏u – 1
Kierownik grupy
– 4
Starszy inspektor
– 15
Inspektor
– 5
M∏odszy inspektor
– 1
Sekretarz maszynistka
– 1
Maszynistka
– 1
Wydzia∏em kierowa∏ pp∏k Waldemar Wiechno i jego zast´pca pp∏k Edmund Perek, a sekcjami: kpt. Andrzej Nigot (Sekcja I), kpt. Bogdan Gosek (Sekcja II), kpt.
Piotr Bartosz (Sekcja III) oraz kpt. Wies∏aw Misztal (Sekcja V)49.
Poszczególne etapy przekszta∏ceƒ Wydzia∏u IV SB w Katowicach w formie graficznej przedstawiono w za∏àczniku nr 1.

II. Kierownictwo Wydzia∏u IV SB w Katowicach
1. Naczelnicy
Przez ca∏y czas istnienia Wydzia∏u IV jego prace organizowa∏o i koordynowa∏o
trzech naczelników: Lucjan Piku∏a (1962–1977)50, Jerzy Birnbach (1977–1983)51
i Waldemar Wiechno (1983–1989)52. Do kompetencji naczelnika nale˝a∏ m.in. bezpoÊredni nadzór nad komórkà zajmujàcà si´ analizà i sprawozdawczoÊcià oraz
do 1975 r. nad Grupà IV z siedzibà w Cz´stochowie.
2. Zast´pca naczelnika
W 1962 r. w chwili powo∏ania pionu IV dla katowickiej jednostki przewidziano
dwa stanowiska zast´pcy naczelnika. Wraz z rozrastaniem si´ struktury wydzia∏u
oraz powi´kszaniem zakresu dzia∏aƒ operacyjnych etatów tych przybywa∏o. Trzeci
etat zosta∏ przyznany prawdopodobnie w 1978 r. (co mog∏o mieç zwiàzek z nasileniem dzia∏aƒ dezintegracyjnych), a czwarty w 1981 r. po utworzeniu Sekcji VII
i VIII. Do zadaƒ poszczególnych zast´pców nale˝a∏a m.in. koordynacja dzia∏aƒ
okreÊlonych komórek Wydzia∏u IV, a ich kompetencje mo˝na usystematyzowaç nast´pujàco:
48

49

50
51
52

Ibidem, 067/21, Protokó∏ przekazania-przej´cia dokumentów, materia∏ów i wyposa˝enia likwidowanego
Wydzia∏u IV SB do nowo utworzonego Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW Katowice, 12 XII 1989 r., k. 1.
Ibidem, 067/20, t. 1, Protokó∏ stanu faktycznego, dokumentów, materia∏ów i wyposa˝enia Wydzia∏u IV
WUSW w Katowicach, 12 XII 1989 r., k. 1–39 oraz akta osobowe ww. funkcjonariuszy.
Ibidem, 0229/124, Przebieg s∏u˝by, k. 78–79.
AIPN, 0604/1382, Przebieg s∏u˝by, k. 1–2 (cz. III).
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0231/264, Przebieg s∏u˝by, k. 38–40.
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• zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV nadzorujàcy prace komórek zajmujàcych si´
rozpracowywaniem i zabezpieczaniem kurii oraz kleru diecezjalnego. W latach
1962–1969 funkcj´ t´ pe∏ni∏ Zygmunt Nikiel53, po nim a˝ do likwidacji Wydzia∏u Edmund Perek54. Ponadto od 1978 r. Edmund Perek odpowiada∏ za prowadzenie dzia∏aƒ
dezintegracyjnych i specjalnych oraz nadzorowa∏ prac´ Sekcji VI (w latach 1980–1983
tylko Grupy VI, prac´ Grupy I koordynowa∏ wówczas Waldemar Wiechno)55;
• zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV nadzorujàcy prace komórek zajmujàcych si´
rozpracowywaniem i zabezpieczaniem zakonów, kleru zakonnego, koÊcio∏ów nierzymskokatolickich i zwiàzków wyznaniowych oraz stowarzyszeƒ katolickich i aktywu Êwieckiego. Funkcj´ t´ kolejno pe∏nili: W∏adys∏aw LeÊ (1962–1965)56, Dionizy
Girek (1965–1969)57, Eugeniusz Wojdas (1969–1971)58, Tadeusz Cierpia∏
(1971–1973)59, Edward Âwiàtkowski (1973–1975)60, Jerzy Zajàc (1975–1979)61, Kazimierz Goraj (1979–1981)62, Jerzy Wach (1981–1983)63. Etat ten uleg∏ likwidacji
w czasie reorganizacji w 1983 r.;
• zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV nadzorujàcy od 1978 r. prace komórek, których zadaniem by∏o ograniczanie oddzia∏ywania i dzia∏alnoÊç kurii, od 1981 r. komórek zajmujàcych si´ zabezpieczaniem sektora ˝ywnoÊciowego, a od 1983 r. równie˝
komórek zajmujàcych si´ rozpracowywaniem zakonów. W latach 1978–1980 funkcj´ t´ pe∏ni∏ Jan Górny64, nast´pnie Waldemar Wiechno (1980–1983)65, po nim Jerzy Kopczyƒski (1983–1985)66. W wyniku zmian organizacyjnych etat przeniesiono
do Wydzia∏u VI;
• zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV nadzorujàcy prace komórek zajmujàcych si´
operacyjnym zabezpieczaniem nadbudowy Êrodowiska wiejskiego w województwie
katowickim. Stanowisko to zajmowa∏ Teodor So∏tysiak (1981–1983)67. Etat funkcjonowa∏ tylko trzy lata, po wy∏àczeniu z dzia∏aƒ Wydzia∏u IV zagadnieƒ zwiàzanych
z gospodarkà ˝ywnoÊciowà uleg∏ likwidacji.
Poszczególne etapy zmian w etatach i obsadzie personalnej kierownictwa Wydzia∏u IV SB w Katowicach w formie graficznej przedstawiono w za∏àczniku nr 2.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

AIPN, 0604/1060, Przebieg s∏u˝by, k. 1–3 (cz. III).
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0231/264, Przebieg s∏u˝by, k. 27–29.
Na podstawie analizy teczek osobowych ww. funkcjonariuszy.
AIPN, 0604/747, Przebieg s∏u˝by, k. 1–4 (cz. III).
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0228/40, Przebieg s∏u˝by, k. 69.
Ibidem, 0227/270, Przebieg s∏u˝by, k. 29, 82.
Ibidem, 0229/39, Przebieg s∏u˝by, k. 48–49.
Ibidem, 0264/328, t. 1, Przebieg s∏u˝by, k. 35–36.
Ustalono na podstawie analizy akt administracyjnych i akt operacyjnych Wydzia∏u IV z lat 1975–1979.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 0231/304, Przebieg s∏u˝by, k. 54–55.
Ibidem, 0231/646, Przebieg s∏u˝by, k. 57–58.
Ibidem, 0264/288, Przebieg s∏u˝by, k. 53–55.
Ibidem, 0231/264, Przebieg s∏u˝by, k. 38–40.
Ibidem, 0231/707, Przebieg s∏u˝by, k. 53–55.
Ibidem, 0231/299, Przebieg s∏u˝by, k. 58–60.
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Za∏àcznik nr 1 (opracowanie w∏asne)

Omawiajàc kolejne etapy reorganizacji Wydzia∏u IV SB w Katowicach oraz
kompetencje kadry kierowniczej, tylko ogólnie nakreÊlono zainteresowania i dzia∏ania tej jednostki. W za∏àczniku nr 3 do niniejszego artyku∏u przedstawiono zarzàdzenie wewn´trzne nr 0017/64 z 1 grudnia 1964 r. I zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeƒstwa w Katowicach, które szczegó∏owo okreÊla zakres
dzia∏ania wydzia∏u, a tak˝e zakres czynnoÊci poszczególnych stanowisk tego pionu.
Po 1975 r. i póêniejszych reorganizacjach zmienia∏y si´ metody dzia∏ania, zakresy czynnoÊci, ale g∏ówne obiekty zainteresowaƒ funkcjonariuszy Wydzia∏u IV pozosta∏y te same.

Struktura organizacyjna Wydzia∏u IV SB KW MO/WUSW w Katowicach
(1962–1989)

III. Dzia∏ania Wydzia∏u IV SB w Katowicach

Sekcja II
– zakony
– niekatolickie zwiàzki
wyznaniowe
– aktyw katolicki,
– stowarzyszenia
katolickie

Operacyjne grupy
terenowe:
Grupa I Gliwice
Grupa II Bytom
Grupa III Chorzów
Grupa IV Rybnik
Grupa V B´dzin
Grupa VI Chrzanów
Grupa VII Tychy

Sekcja IV
Analityczna
– analiza materia∏ów
– sprawozdawczoÊç

Sekcja I „a”
Terenowa
– kler diecezjalny
z terenu Katowic
i Siemianowic

(od 1963 r.)
– analiza materia∏ów
– sprawozdawczoÊç

Grupa V
Analityczna

09:15

Sekcja I

(z siedzibà w Cz´stochowie)
– kuria i jej „agendy”
– zakon oo. Paulinów
na Jasnej Górze

29/04/2006

– kuria i jej „agendy”
– kler diecezjalny

– niekatolickie zwiàzki
wyznaniowe
– aktyw katolicki,
– stowarzyszenia katolickie

Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Wydzia∏ IV SB KW MO w Katowicach w latach 1975–1980

– kuria i jej „agendy” – zakony m´skie i ˝eƒskie
– kler diecezjalny
– kler zakonny

Grupa I

Wydzia∏ IV SB KW MO w Katowicach w latach 1962–1975

Struktura organizacyjna Wydzia∏u IV SB KW MO/WUSW w Katowicach
(1962–1989)
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Sekcja I
Sekcja II

Sekcja I „a”

Sekcja IV

Sekcja V

Sekcja VI

Sekcja IV

Sekcja V

Sekcja VI
Sekcja VII

Sekcja VIII

Sekcja I Analityczna

Sekcja III
– zakony

Sekcja II
– kuria i jej „agendy”
– kler diecezjalny

– niekatolickie zwiàzki wyznaniowe
– Êwiecki aktyw katolicki

Gr. I Gliwice
Gr. II Bytom
Gr. III Chorzów
Gr. IV Rybnik
Gr. V B´dzin
Gr. VI Chrzanów
Gr. VII Tychy (do
1983 r.)

Operacyjne grupy
teren.:

Sekcja V

– kuria i jej
– niekatolickie
– NSZZ Rolników
Analityczna – zakony – duszpasterstwo – kompleks
„agendy”
zwiàzki
akademickie
rolnoIndywidualnych
Wydzia∏ IV SB WUSW w– Katowicach
w latach
1985–1989„SolidarnoÊç”
– kler diecezjalny
wyznaniowe
dzia∏ania
-spo˝ywczy
– aktyw katolicki,
specjalne
– nadbudowa
rolnictwa
Sekcja I „a” – stowarzyszenia
katolickie
– opozycja
Terenowa
polityczna
– kler z Katowic
skupiona
i Siemianowic
na wsi
(do 1983 r.)

Gr. I Gliwice
Gr. II Bytom
Gr. III Chorzów
Gr. IV Rybnik
Gr. V B´dzin
Gr. VI Chrzanów
Gr. VII Tychy

Operacyjne grupy
teren.:

09:15

Sekcja II

– niekatolickie
– zakony
– duszpasterstwo
Terenowa
Analityczna
Wydzia∏ IV
SB
WUSW
w
Katowicach
w
latach
1981–1985
zwiàzki wyznaniowe
akademickie
– kler diecezjalny
– aktyw katolicki,
– ruch oazowy
z terenu Katowic
– stowarzyszenia
– dzia∏ania
i Siemianowic
katolickie
specjalne

29/04/2006

Sekcja I

– kuria i jej „agendy”
– kler diecezjalny
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Za∏àcznik nr 2 (opracowanie w∏asne)
Kierownictwo Wydzia∏u IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989)
Naczelnik:
(1962–1989)
Lucjan Piku∏a
(1 VIII 1962 – 31 V 1977)
Jerzy Birnbach
(1 VI 1977 – 15 X 1983)
WaldemarWiechno
(16 X 1983 – 30 X 19891)

zast´pca naczelnika: zast´pca naczelnika: zast´pca naczelnika: zast´pca naczelnika:
(1962–1983)
(1962–1989)
(1978–1985)
(1981–1983)
Zygmunt Nikiel
(1 VII 1962 –
30 VI 1969)

W∏adys∏aw LeÊ
(1 X 1962 –
30 XI 1965)

Jan Górny
(1 XII 1978 –
2 III 1980)

Edmund Perek
(1 VII 1969 –
30 X 19892)

Dionizy Girek
(1 XII 1965 –
30 VI 1969)

Waldemar Wiechno
(1 IV 1980 –
15 X 1983)

Eugeniusz Wojdas
(1 VII 1969 –
15 IV 1971)

Jerzy Kopczyƒski
(16 X 1983 –
15 X 19853)

Teodor So∏tysiak
(1 IX 1981 –
30 IV 1983)

Tadeusz Cierpia∏
(16 VI 1971 –
15 XII 1973)
Edward Âwiàtkowski
(16 XII 1973 –
31 V 1975)
Jerzy Zajàc
(1 VI 1975 –
31 VIII 1979)
Kazimierz Goraj
(1 IX 1979 –
28 II 1981)
Jerzy Wach
(16 VI 1981 –
30 IV 1983)
1
2
3

Od 1 XI 1989 r. w dyspozycji szefa WUSW w Katowicach.
Od 1 XI 1989 r. w dyspozycji szefa WUSW w Katowicach.
Data formalnego odwo∏ania ze stanowiska, wczeÊniej pozostawa∏ w dyspozycji szefa WUSW w Katowicach.
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Za∏àcznik nr 3. Zakres dzia∏ania Wydzia∏u IV KW MO w Katowicach
Nr 1
1964 grudzieƒ 1, Katowice – Zarzàdzenie wewn´trzne nr 0017/64 pierwszego
zast´pcy komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej do spraw S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Katowicach w sprawie zakresu dzia∏ania Wydzia∏u IV katowickiej KW MO

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
Komendy Wojewódzkiej MO
w Katowicach

Katowice, dnia a1 XIIa 1964 r.
Tajne spec[jalnego] znacz[enia]

Zarzàdzenie wewn´trzne nrb20017b/64
I z[ast´p]cy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeƒstwa w Katowicach
z dnia c1 XIIc 1964 r.
Dot[yczy] zakresu dzia∏ania Wydzia∏u IV
Zgodnie z decyzjà ministra s[praw] w[ewn´trznych] z dnia 9 X 1964 r. oraz
w myÊl pisma dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia MSW z dnia 26 X 1964 r.
(l.dz. K-09728/64) ustalam nast´pujàcy zakres dzia∏ania dla Wydzia∏u IV S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa KW MO w Katowicach oraz okreÊlam zakres czynnoÊci dla poszczególnych stanowisk w tym Wydziale:
§1
Zakres rozpracowywanych zagadnieƒ przez Wydzia∏ IV:
1. Wroga politycznie, spo∏ecznie i ideologicznie dzia∏alnoÊç KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w województwie katowickim.
2. Âwieckie stowarzyszenia i ugrupowania katolickie dzia∏ajàce na terenie województwa: „Pax”, Ch[rzeÊcijaƒskie] S[towarzyszenie] S[po∏eczne], Tow[arzystwo]
Przyjació∏ KUL, „Wi´ê”, przykoÊcielne organizacje katolickie, niezorganizowany
aktyw katolicki, duszpasterstwo stanowo-zawodowe.
3. Duchowieƒstwo i aktyw wszystkich wyznaƒ religijnych (niekatolickich),
z wyjàtkiem KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego
i Zwiàzku Wyznania Moj˝eszowego.
Przez rozpracowywanie w Wydziale IV ww. zagadnieƒ rozumie si´:
a) prowadzenie spraw wg instrukcji 03/60 MSW oraz zarzàdzenia ministra
s[praw] w[ewn´trznych] nr 00114/63;
b) organizacj´ rozpoznania dzia∏alnoÊci i zamierzeƒ, ujawnianie i analizowanie
a-a
b-b
c-c

Wpisane odr´cznie.
Wpisane odr´cznie.
Wpisane odr´cznie.
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nowych kierunków, form, taktyki figurantów oraz kierowanych przez nich instytucji;
c) organizacj´ przeciwdzia∏ania oraz dokumentowanie wrogiej i opozycyjnej
dzia∏alnoÊci;
d) prowadzenie rozmów ostrzegawczych, profilaktycznych i rozpoznawczych
z osobami b´dàcymi w zainteresowaniu Wydzia∏u IV;
e) sporzàdzanie z rozpracowywanych zagadnieƒ wszechstronnej informacji operacyjno-politycznej dla potrzeb MSW i w∏adz wojewódzkich;
f) praca operacyjna wÊród wyje˝d˝ajàcych figurantów Wydzia∏u IV oraz przyje˝d˝ajàcych z zagranicy osób pozostajàcych w zainteresowaniu pionu IV; organizowanie rozpoznania kontaktów zagranicznych figurantów;
g) nadzór i koordynacja pracy Referatów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w zakresie problematyki Wydzia∏u IV;
h) nadto ca∏y kolektyw Wydzia∏u [IV] uczestniczy w zabezpieczaniu masowych
imprez kleru na Jasnej Górze, w Piekarach Âl[àskich], w Turzy Âl[àskiej], obchodów
Bo˝ego Cia∏a, w kontroli kazaƒ, rekolekcji i odczytywania listów pasterskich, w zabezpieczaniu czynnoÊci w∏adz administracyjnych w stosunku do obiektów pozostajàcych w zainteresowaniu Wydzia∏u IV oraz uczestniczy w zabezpieczaniu pobytu
delegacji partyjno-rzàdowych na terenie województwa.
§2
Kierownictwo Wydzia∏u IV: naczelnik + dwóch zast´pców (trzy osoby)
1. Naczelnik Wydzia∏u IV:
– nadzorowanie, kierownictwo, kontrola i koordynacja ca∏oÊci pracy Wydzia∏u
[IV];
– obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników;
– nadzorowanie pracy Grupy V i Grupy IV (z siedzibà w Cz´stochowie);
– przepracowywanied wytycznych i zarzàdzeƒ pod kàtem specyfiki Wydzia∏u [IV]
i odpowiedzialnoÊci za ich prawid∏owà realizacj´;
– wypracowywanie kierunków pracy Wydzia∏u [IV] i jednostek terenowych po
pionie IV, opracowywanie planów problemowych, przygotowywanie materia∏ów
do odpraw i narad w zakresie pionu IV;
– nadzorowanie rozpracowania kurii cz´stochowskiej i klasztoru na Jasnej Górze;
– udzia∏ w wa˝niejszych przedsi´wzi´ciach operacyjnych Wydzia∏u [IV];
– ocena i koordynacja wa˝niejszych przedsi´wzi´ç operacyjnych pionu IV w jednostkach terenowych;
– wykonywanie zadaƒ po linii MOB;
– odpowiedzialnoÊç za gospodark´ funduszem „O” w Wydziale;
– odpowiedzialnoÊç za postaw´ moralno-politycznà pracowników Wydzia∏u [IV];
– uczestniczenie w pracach Komisji ds. Kleru przy KW PZPR;

d

Tak w tekÊcie.
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2. Z[ast´p]ca naczelnika Wydzia∏u IV:
– nadzorowanie pracy Grupy I;
– obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników, opracowywanie i pozyskiwanie nowych TW;
– udzia∏ w realizacji wa˝niejszych przedsi´wzi´ç operacyjnych Grupy I;
– nadzór nad rozpracowaniem kurii katowickiej;
– wspó∏udzia∏ w koordynacji pracy jednostek terenowych po pionie IV;
– wspó∏udzia∏ w wykonywaniu zadaƒ po linii MOB;
– wykonywanie obowiàzków naczelnika pod jego nieobecnoÊç;
– uczestniczenie w wypracowaniu zadaƒ i kierunków pracy pionu IV w województwie;
– uczestniczenie w pracach Rady Szkoleniowej przy Kierownictwie S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
3. Z[ast´p]ca naczelnika Wydzia∏u IV:
– nadzór nad Grupà II i Grupà III;
– obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników, opracowywanie i pozyskiwanie nowych TW;
– udzia∏ w realizacji wa˝niejszych przedsi´wzi´ç operacyjnych Grupy II i III;
– nadzorowanie rozpracowania prowincji zakonnych, kierowniczych ogniw nielegalnej sekty Êw[iadków] Jehowy oraz czo∏owego aktywu Êwieckiego KoÊcio∏a katolickiego;
– wspó∏udzia∏ w koordynacji pracy jednostek terenowych po pionie IV;
– wspó∏udzia∏ w kierownictwiee Wydzia∏em [IV];
– przewodniczàcy Rady Szkoleniowej Wydzia∏u;
– organizowanie zjazdów szkoleniowych dla pracowników pionu IV województwa.
Uwaga: Ze wzgl´du na politycznà wag´ problematyki Wydzia∏u IV funkcje nadzoru i koordynacji stanowià jednà z zasadniczych czynnoÊci w zakresie pracy cz∏onków kierownictwa Wydzia∏u IV.
§3
Grupa I – stan etatowy: 1 + 4 (pi´ciu pracowników)
Grupa zajmuje si´ rozpracowywaniem kurii diecezjalnej w Katowicach (kierowanej przez czterech biskupów) oraz jej agend, tj.: kapitu∏y, kierownictwa katedry
i parafii katedralnej, Wy˝szego Âl[àskiego] Sem[inarium] Duch[ownego] (z siedzibà
w Krakowie), redakcji „GoÊcia Niedzielnego”, „Ksi´garni Êw. Jacka”, wytwórnif
„Ars Catholica”, domów rekolekcyjnych.
1. Kierownik Grupy [I]:
– kierowanie pracà zespo∏u (Grupy [I]);
– opracowywanie, pozyskiwanie i obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników;
e
f
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– prowadzenie teczki na biskupa i teczek ewidencji operacyjnej na dwóch ksi´˝y –
pracowników kurii oraz rozpoznawanie ich kontaktów Êwieckich;
– opracowywanie planów akcji w zakresie zainteresowaƒ Grupy I;
– uczestniczenie w pracach Rady Szkoleniowej Wydzia∏u;
– kontrola pracy z siecià i w sprawach podleg∏ych pracowników oraz czuwanie
nad stanem wykorzystywanych przez Grup´ [I] l[okali] k[ontaktowych];
– udzia∏ w pozyskiwaniach nowych tajnych wspó∏pracowników prowadzonych
przez podleg∏ych oficerów operacyjnych;
– czuwanie nad stanem i w∏aÊciwà jakoÊcià dokumentacji prowadzonej przez
pracowników Grupy [I];
– realizacja i czuwanie nad w∏aÊciwym wykonywaniem przez zespó∏ pracowników
aktualnych oraz nadchodzàcych zarzàdzeƒ, wytycznych i korespondencji w zakresie
zwiàzanym z zainteresowaniami Grupy [I];
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami terenowymi w zakresie rozpracowywanych zagadnieƒ;
2. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie teczki na biskupa i teczek ewidencji operacyjnej na szeÊciu ksi´˝y – pracowników kurii oraz opracowywanie ich kontaktów Êwieckich;
– obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników, opracowywanie i pozyskiwanie nowych TW;
– prowadzenie sprawy obiektowej na kuri´ diecezjalnà i jej agendy, tj. redakcj´
„GoÊcia Niedzielnego”, „Ksi´garni´ Êw. Jacka”, wytwórni´g „Ars Catholica” i domy
rekolekcyjne;
3. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie teczki na biskupa i teczek ewidencji operacyjnej na siedmiu ksi´˝y – pracowników kurii oraz opracowywanie ich kontaktów Êwieckich;
– opracowywanie, pozyskiwanie i obs∏uga w∏asnych tajnych wspó∏pracowników;
– udzia∏ w prowadzeniu teczek ewidencji operacyjnej na tych ksi´˝y, którzy majà perspektywy awansu na stanowiska kurialne;
– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej na duszpasterstwo akademickie;
– udzia∏ w prowadzeniu dwunastu teczek ewidencji operacyjnej na studentów
KUL z diecezji katowickiej;
4. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie teczki na biskupa i teczek ewidencji operacyjnej na trzynastu
ksi´˝y – pracowników kurii i katedry oraz opracowywanie ich kontaktów Êwieckich;
– opracowywanie, pozyskiwanie i obs∏uga w∏asnych tajnych wspó∏pracowników;
– prowadzenie teczki ewidencji operacyjnej na parafi´ katedralnà;
– prowadzenie teczki na „Apostolstwo Chorych” – agenda episkopatu z siedzibà
w Katowicach;
– udzia∏ w prowadzeniu teczek ewidencji operacyjnej na dziekanów diecezji
katowickiej;
g
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5. Oficer operacyjny:
– rozpracowywanie Wy˝szego Âl[àskiego] Sem[inarium] Duch[ownego] z siedzibà w Krakowie;
– prowadzenie jedenastu teczek ewidencji operacyjnej na ksi´˝y – kadr´ W[wy˝szego] Âl[àskiego] S[eminarium] D[uchownego];
– prowadzenie stu osiemdziesi´ciu siedmiu teczek ewidencji operacyjnej na kleryków W[y˝szego] Âl[àskiego] S[eminarium] D[uchownego];
– zak∏adanie nowych teczek ewidencji operacyjnej na przyjmowanych do W[y˝szego] Âl[àskiego] S[eminarium] D[uchownego];
– obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników i opracowywanie kandydatów na t[ajnych] wsp[ó∏pracowników];
§4
Grupa II – stan osobowy: 1 + 3 (czterech pracowników)
Zajmuje si´ rozpracowaniem kleru zakonnego i zakonów ˝eƒskich.
1. Kierownik Grupy [II]:
– kierowanie pracà zespo∏u (Grupy [II]);
– opracowywanie, pozyskiwanie i obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników;
– prowadzenie sprawy obiektowej na prowincj´ zakonnà oo. franciszkanów;
– rozpracowanie Wy˝szego Sem[inarium] Duchownego oo. Franciszkanów;
– prowadzenie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Oset”;
– prowadzenie teczki na parafi´ przy prowincji oo. franciszkanów;
– prowadzenie trzydziestu siedmiu teczek na ksi´˝y zakonnych oo. franciszkanów z kierownictwa prowincji i W[y˝szego] S[eminarium] D[uchownego];
– opracowywanie aktywu Êwieckiego wspó∏dzia∏ajàcego z prowincjà;
– kontrola pracy z siecià i w sprawach podleg∏ych pracowników oraz czuwanie
nad stanem l[okali] k[ontaktowych] pozostajàcych w dyspozycji Grupy [II];
– udzia∏ w pozyskiwaniach nowych tajnych wspó∏pracowników prowadzonych
przez podleg∏ych oficerów operacyjnych;
– czuwanie nad stanem i w∏aÊciwà jakoÊcià dokumentacji prowadzonej przez
pracowników Grupy [II];
– realizacja i czuwanie nad w∏aÊciwym wykonywaniem przez zespó∏ pracowników
aktualnych oraz nadchodzàcych zarzàdzeƒ, wytycznych i korespondencji w zakresie
zwiàzanym z zainteresowaniami Grupy [II];
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami terenowymi w zakresie rozpracowania kleru zakonnego;
– opracowywanie planów akcji w zakresie kompetencji Grupy II;
2. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie sprawy obiektowej na prowincj´ zakonna oo. kamilianów;
– prowadzenie trzynastu teczek ewidencji operacyjnej na ksi´˝y zakonnych zarzàdu ww. prowincji;
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– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej na zakon oo. jezuitów;
– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej na zakon oo. werbistów;
– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej na zakon oo. oblatów;
– opracowywanie, pozyskiwanie i praca z w∏asnymi tajnymi wspó∏pracownikami;
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami powiatowymi w zakresie realizacji zadaƒ w stosunku do ww. zakonów;
3. Oficer operacyjny:
– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej na zakon oo. redemptorystów;
– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej na zakon oo. salezjanów;
– opracowywanie, pozyskiwanie przy pomocy Kierownictwa i praca z w∏asnymi
tajnymi wspó∏pracownikami;
– pomoc kierownikowi Grupy [II] w realizacji przedsi´wzi´ç do sprawy obiektowej na prowincj´ oo. franciszkanów;
4. Oficer operacyjny:
– prowadzenie sprawy obiektowej na Dom Generalny ss. Boromeuszek i na prowincj´ ss. s∏u˝ebniczek;
– prowadzenie spraw operacyjnej obserwacji na zakonnice;
– praca z w∏asnà siecià tajnych wspó∏pracowników;
– typowanie i opracowywanie kandydatów na nowych t[ajnych] wspó∏pracowników];
– opracowywanie sióstr zakonnych zatrudnionych na sta∏e w kuriach diecezjalnych;
– za∏atwianie bie˝àcych spraw zwiàzanych z rozpoznawaniem i przeciwdzia∏aniem wrogiej dzia∏alnoÊci zakonów ˝eƒskich;
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami powiatowymi, w których notuje si´ nasilenie nielegalnej lub szkodliwej dzia∏alnoÊci ze strony zakonów ˝eƒskich;
§5
Grupa III – stan osobowy: 1 + 4 (pi´ciu pracowników)
Zajmuje si´ rozpracowaniem wszystkich niekatolickich zwiàzków wyznaniowych
i aktywu katolickiego zrzeszonego oraz niezrzeszonych dzia∏aczy katolickich;
1. Kierownik Grupy [III]:
– kierowanie praca zespo∏u (Grupy [III]);
– rozpracowanie dziewi´ciu zwiàzków wyznaƒ niekatolickich dzia∏ajàcych na terenie województwa;
– opracowywanie, pozyskiwanie i praca z w∏asnà siecià tajnych wspó∏pracowników;
– udzia∏ w pozyskiwaniach nowych tajnych wspó∏pracowników prowadzonych
przez podleg∏ych pracowników Grupy [III];
– pomoc w realizacji wa˝niejszych przedsi´wzi´ç podejmowanych przez pracowników Grupy [III];
– czuwanie nad stanem i w∏aÊciwà jakoÊcià dokumentacji prowadzonej przez
pracowników Grupy [III];
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– realizacja i czuwanie nad w∏aÊciwym wykonywaniem przez zespó∏ pracowników
aktualnych oraz nadchodzàcych zarzàdzeƒ, wytycznych i korespondencji w zakresie
obowiàzków Grupy [III];
– opracowywanie planów akcji w zakresie kompetencji Grupy [III];
– kontrola pracy z siecià i w sprawach podleg∏ych pracowników oraz czuwanie
nad stanem wykorzystywanych przez Grup´ [III] l[okali] k[ontaktowych];
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami powiatowymi w zakresie rozpracowywanych zagadnieƒ przez Grup´ [III];
2. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie spraw operacyjnej obserwacji na czo∏owych dzia∏aczy nielegalnego Zwiàzku Âw[iadków] Jehowy;
– opracowywanie, pozyskiwanie i praca z w∏asnymi tajnymi wspó∏pracownikami;
– planowanie i realizacja przedsi´wzi´ç do prowadzonego fragmentu sprawy
obiektowej krypt. „Babilon”, rozpracowywanie okr´gu VI a, dokumentowanie dzia∏alnoÊci kierowniczego aktywu nielegalnego Zwiàzku Âw[iadków] Jehowy w tym
okr´gu;
– wykrywanie i likwidowanie sprz´tu technicznego Êw[iadków] Jehowy, jak: drukarnie, introligatornie, pracownie foto-chemio-graficzne;
– wykrywanie i obserwacja melin kierownictwa ˝yjàcego na stopie nielegalnej
i rozpracowywanie wewn´trznej ∏àcznoÊci sekty;
– udzia∏ w przedsi´wzi´ciach jednostek terenowych w stosunku do dzia∏aczy sekty Êw[iadków] Jehowy;
3. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie fragmentu sprawy obiektowej krypt. „Babilon” na nielegalny
Zwiàzek Âw[iadków] Jehowy;
– prowadzenie spraw operacyjnej obserwacji na kierowniczych dzia∏aczy okr´gu
VI sekty Êw[iadków] Jehowy;
– opracowywanie, pozyskiwanie i praca z w∏asnymi tajnymi wspó∏pracownikami;
– planowanie i realizacja przedsi´wzi´ç w zakresie rozpracowania dzia∏alnoÊci
kierownictwa VI okr´gu sekty Êw[iadków] Jehowy, ujawnianie i rozpracowywanie
form ∏àcznoÊci w tym okr´gu, ujawnianie, rozpracowanie i likwidacja technicznych
Êrodków nielegalnej dzia∏alnoÊci w tym okr´gu, ujawnianie i obserwacja melin kierowniczych dzia∏aczy tego okr´gu;
– udzia∏ w przedsi´wzi´ciach jednostek terenowych w stosunku do aktywu okr´gu VI sekty;
4. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie spraw operacyjnej obserwacji i sprawdzenia na Êwieckich dzia∏aczy katolickich;
– prowadzenie teczek zagadnieniowych na Wojew[ódzki] Oddzia∏ Stowarzyszenia Pax i Âlàski Oddz[ia∏] Ch[rzeÊcijaƒskiego] S[towarzyszenia] S[po∏ecznego] oraz
obserwacja dzia∏alnoÊci katowickich redakcji Pax i Ch[rzeÊcijaƒskiego] S[towarzyszenia] S[po∏ecznego];
– opracowywanie, pozyskiwanie i praca z w∏asnà siecià tajnych wspó∏pracowników;
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– operacyjna obserwacja nielegalnie dzia∏ajàcej na terenie województwa grupy
„Wi´ê” i cz∏onków K[lubu] I[nteligencji] K[atolickiej];
– organizowanie rozpoznania dzia∏alnoÊci niezrzeszonych dzia∏aczy katolickich;
– operacyjne zabezpieczenie Wojew[ódzkiego] Zarzàdu Zrzeszenia „Caritas”
i Ko∏a Ksi´˝y „Caritas”;
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami powiatowymi w zakresie realizacji ww. obowiàzków;
5. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie spraw operacyjnej obserwacji na grup´ obejmujàcà dwadzieÊcia
trzy osoby, wywodzàce si´ z b[y∏ego] „Odrodzenia”, uprawiajàce aktualnie aktywnà
dzia∏alnoÊç proklerykalnà;
– prowadzenie spraw operacyjnych na grup´ b[y∏ych] dzia∏aczy chadecji;
– rozpoznanie i ujawnianie dzia∏alnoÊci Stow[arzyszenia] Przyjació∏ KUL;
– rozpoznawanie form dzia∏alnoÊci absolwentów KUL uplasowanych na terenie
województwa oraz aktualnych studentów Instytutu Wy˝szej Kultury Religijnej przy
KUL;
– organizacja rozpoznania form dzia∏alnoÊci aktywu katolickiego wspó∏dzia∏ajàcego z oÊrodkami dyspozycyjnymi KoÊcio∏a;
– typowanie, opracowywanie i pozyskiwanie tajnych wspó∏pracowników;
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami terenowymi w zakresie ww. obowiàzków;
§6
Grupa IV (z siedzibà w Cz´stochowie) – stan osobowy: 1 + 3 (czterech pracowników)
Grupa IV organizuje rozpracowanie kurii diecezjalnej w Cz´stochowie oraz jej
agend, tj.: Ni˝szego Sem[inarium] Duchownego w Cz´stochowie, Wy˝szego Sem[inarium] Duchownego z siedzibà w Krakowie, kapitu∏y, domów rekolekcyjnych.
Organizuje te˝ rozpracowanie klasztoru na Jasnej Górze – siedziby genera∏a
oo. paulinów oraz ogólnokrajowego centrum pàtniczego, jak równie˝ siedziby filii
Instytutu Prymasowskiego.
W realizacji cz´Êci zadaƒ Grupy [IV], zw∏aszcza w zabezpieczaniu masowych
uroczystoÊci na Jasnej Górze, uczestniczy ca∏y Wydzia∏ IV, Referat S∏[u˝by] Bezp[ieczeƒstwa] w Cz´stochowie oraz inne jednostki operacyjne.
1. Kierownik Grupy [IV]:
– kierowanie pracà zespo∏u (Grupy [IV]);
– opracowywanie, pozyskiwanie i obs∏ugiwanie w∏asnych tajnych wspó∏pracowników;
– prowadzenie teczek ewidencji operacyjnej na dwóch biskupów oraz opracowywanie ich kontaktów Êwieckich;
– nadzór nad prowadzeniem sprawy obiektowej na kuri´ cz´stochowskà, opracowywanie planów przedsi´wzi´ç do tej sprawy i odpowiedzialnoÊç za ich realizacj´;
– opracowywanie planów akcji w zakresie obowiàzków Grupy IV;
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– kontrola pracy z siecià i w sprawach podleg∏ych pracowników oraz czuwanie
nad stanem wykorzystywanych przez Grup´ [IV] m[iejsc] k[ontaktowych] i l[okali]
k[ontaktowych];
– udzia∏ w pozyskiwaniach nowych t[ajnych] wsp[ó∏pracowników] prowadzonych
przez podleg∏ych oficerów operacyjnych;
– czuwanie nad stanem i w∏aÊciwà jakoÊcià dokumentacji prowadzonej przez
pracowników Grupy [IV];
– realizacja i czuwanie nad w∏aÊciwym wykonywaniem przez zespó∏ pracowników
aktualnych oraz nadchodzàcych zarzàdzeƒ, wytycznych i korespondencji w zakresie
zwiàzanym z zainteresowaniami Grupy [IV];
– wspó∏dzia∏anie z jednostkami terenowymi w zakresie rozpracowania kurii cz´stochowskiej;
– organizacja rozpoznania planów i zamierzeƒ organizatorów centralnych uroczystoÊci na Jasnej Górze;
2. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzi spraw´ obiektowà na zakon oo. paulinów i organizuje prac´ operacyjnà w stosunku do klasztoru w Cz´stochowie;
– prowadzi spraw´ i organizuje rozpoznanie dzia∏alnoÊci filii Instytutu Prymasowskiego na Jasnej Górze;
– prowadzi pi´çdziesiàt dziewi´ç teczek ewidencji operacyjnej na oo. paulinów;
– prowadzi sprawy operacyjnej obserwacji na Êwieckich dzia∏aczy zwiàzanych
z klasztorem;
– wspó∏dzia∏a z innymi jednostkami pionu IV w zakresie przedsi´wzi´ç do sprawy obiektowej na oo. paulinów;
3. Oficer operacyjny:
– prowadzi spraw´ obiektowà na kuri´ cz´stochowskà i uczestniczy wraz z kierownikiem Grupy [IV] w realizacji przedsi´wzi´ç w tej sprawie;
– prowadzi jedenaÊcie teczek ewidencji operacyjnej na ksi´˝y – pracowników kurii i organizuje rozpoznanie ich kontaktów Êwieckich;
– prowadzi sprawy operacyjnej obserwacji na czo∏owy aktyw zwiàzany z kurià;
– obs∏uguje w∏asnych tajnych wspó∏pracowników oraz opracowuje kandydatów
na t[ajnych] wsp[ó∏pracowników];
4. Oficer operacyjny:
– rozpracowuje Wy˝sze Sem[inarium] Duchowne z siedzibà w Krakowie i Ni˝sze
Sem[inarium] Duchowne kurii cz´stochowskiej;
– prowadzi sto czternaÊcie teczek ewidencji operacyjnej na kadr´ ww. uczelni
oraz alumnów W[y˝szego] S[eminarium] D[uchownego];
– zak∏ada teczki ewidencji oper[acyjnej] na podejmujàcych studia w W[y˝szym]
S[eminarium] D[uchownym];
– opracowuje kandydatów na t[ajnych] wsp[ó∏pracowników];
§7
Jeden st[arszy] oficer operacyjny do zadaƒ specjalnych
Wykonuje:
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– organizowanie operacyjnego zabezpieczenia wyjazdów za granic´ i przyjazdów
z zagranicy osób pozostajàcych w zainteresowaniu pionu IV;
– typuje i opracowuje pod kàtem pozyskania wyje˝d˝ajàcych za granic´ figurantów pionu IV;
– organizuje kontrol´ operacyjnà dzia∏alnoÊci [osób] przyby∏ych z zagranicy
do figurantów pionu IV;
– wykonuje zlecone czynnoÊci operacyjne przez Inspektorat Departamentu IV
MSW;
– wykonuje zadania pionu IV w Wydziale Paszportów Zagranicznych;
– prowadzi sprawy operacyjne na ujawnione kontakty zagraniczne figurantów
pionu IV;
– zak∏ada i prowadzi sprawy operacyjne na uzyskane sygna∏y Êwiadczàce o organizowaniu „przecieków” przez figurantów pionu IV;
– obs∏uguje w∏asnà sieç tajnych wspó∏pracowników przygotowywanych do zadaƒ
na zagranic´;
– koordynuje prac´ operacyjnà jednostek terenowych w zakresie ww. zainteresowaƒ;
§8
Grupa V – stan osobowy: 1 + 1 (dwóch pracowników)
Zajmuje si´ analizà wp∏ywajàcych do Wydzia∏u [IV] materia∏ów operacyjnych
w celu sporzàdzania na ich podstawie meldunków, informacji i sprawozdaƒ na potrzeby MSW i w∏adz wojewódzkich.
Prowadzi dokumentacj´ sprawozdawczo-analitycznà Wydzia∏u [IV], wspó∏dzia∏a
z Wydzia∏em „C” w zakresie ewidencji ruchu spraw i sieci.
1. Kierownik Grupy [V]:
– wykonywanie prac redaktorskich dokumentów informacyjno-sprawozdawczych;
– opracowywanie analiz problemowych z zakresu dzia∏ania Wydzia∏u IV;
– prowadzenie dokumentacji i kasy funduszu „O”;
– opracowywanie biuletynów Wydzia∏u [IV] dla jednostek terenowych;
– udzia∏ w kontrolach w jednostkach terenowych przeprowadzanych w ramach
nadzoru Wydzia∏u IV;
– odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwe prowadzenie dokumentacji operacyjnej Wydzia∏u [IV];
2. St[arszy] oficer operacyjny:
– prowadzenie ewidencji spraw, tajnych wspó∏pracowników, m[ieszkaƒ] k[ontaktowych] i l[okali] k[ontaktowych] oraz kandydatów na t[ajnych] wsp[ó∏pracowników] i [kandydatów na dysponentów] l[okali] k[ontaktowych] pozostajàcych na stanie Wydzia∏u IV;
– wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em „C” w zakresie ewidencji ruchu spraw i sieci;
– prowadzenie ewidencji zamówieƒ „W” oraz dokumentów otrzymywanych po
linii „W”;
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Struktury
§9
Sekretariat Wydzia∏u – stan osobowy: 1 + 1 (dwóch pracowników)
1. Podoficer ewidencji operacyjnej:
– prowadzenie dziennika korespondencji Wydzia∏u IV i skorowidza imiennego;
– dokumentacja i rozdzia∏ korespondencji wp∏ywajàcej;
– dokumentacja, kopertowanie i ekspedycja korespondencji wychodzàcej (od 1 I
1964 do 1 XI 1964 r. udokumentowano wp∏yw i wys∏anie 4627 jednostek korespondencyjnych);
– odpowiedzialnoÊç za ewidencj´ i przechowywanie przepisów i zarzàdzeƒ wp∏ywajàcych do Wydzia∏u [IV];
– organizacja zaopatrzenia Wydzia∏u [IV] w materia∏y techniczne i dokumentacja ich rozchodowania;
– wyp∏ata uposa˝eƒ miesi´cznych dla stanu osobowego Wydzia∏u [IV];
– przepisywanie na maszynie r´kopisów, dokumentów operacyjnych;
2. St[arsza] maszynistka:
– sporzàdzanie maszynopisów wszystkich dokumentów operacyjnych Wydzia∏u
[IV];
I zast´pca komendanta wojewódzkiego MO
ds. bezpieczeƒstwa
(p∏k in˝. M[arian] Dziekan)h
Oprac[owa∏] pp∏k L[ucjan] Piku∏a
Wyk[ona∏a] plut. E. Witkowska

èród∏o: AIPN Ka, WUSW w Katowicach, 234/22, Zarzàdzenie wewn´trzne nr 0017/64 I zast´pcy komendanta wojewódzkiego ds. bezpieczeƒstwa w Katowicach z dnia 1 XII 1964 r.,
k. 96–114, orygina∏, mps.

h

Powy˝ej nieczytelny podpis.

156

