Wszystkie te osoby mogą być bardzo latwyml obiektaml szantażu
zmler2mjącego do `h/ymuszenia na nich decyzji przynoszących kra-
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tz`^/. komlsja Michnika. Dzi.ahjqca wiosną 1990 r. komisja, w któroj
skladzle znai.dował slę co mjmniej jeden tajny współpracownik SB,
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werbunku miat byó fakŁ dawnej wspólpracy z Wydziabm 111 la^/ MO
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\^Ą/dzlal Studiów |est w stanie udo\^/odnić agenturalną dzlalalność

jakie|kolwiok dokumentacji jej dzialalnoścl.

W ramach prowadzonych prac Wydz].at Studiów Gabinetu Mnisba
Spraw Wewnętrznych odtworzył przebieg procesu niszczenia materiańw operacyjnych MSW w latach 1989-91. Wiele „zniszczonych"
materlalów zostało w rzeczywistości wynlesionych przez Ówczesnych funkcjonariuszy MSW. Trsktowano były jako swojsta pollsa
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terlalnych dowodó\^/ jest w niektórych przypadkach rezulęatem zor.
ganizowanej akę|l niszczenia oraz ukTywania materlah5w bywch
stużb speęjalnych PF`L w ciągu ostamich trzech lat.
' Mimo dokonanych 2h iszazeń, WydzLał Studiów Gabinetu Ministra

inter®sów gospodarczych.
Jasno uświadamiającym wagę i wartość wynieslonych lnformacji

` opracowal metodę przeprowadzenla woryfikacji osób piastującycłi
wysokie stanowlska w państwie pod kątem ich ewentualnej współp,acy z SB.
Opracowana metoda oraz fakt, lż lstnieje możliwość odtworzonia
zasobów kartotecznycli (między innyml za pomcx3ą akt paszportowych) swarzają wai.unki ustalania tożsamości tajnych wspótpracowników. chroni zgaaem przed niebezpieczeństwem oskarżenia
osób niewinnych.
NlszczBnie materiah5w na wiollą skalę rozpoczęto w lecie 1989
roku. Proc®S ten trwal praktycznie do stycznla 1991 r. Wydzial
Studiów poeiada dowody wskazujące na to, że dokumenty oraz
zapasy komputerowe w MSW niszczono po wydaniu zakazu brakowania ald przez gen. Ki.szczaka w styczniu 1990 roku oraz po
powgtaniu Urzędu Ochrony Państwa, gdy funkcję ministra spraw
wownęUznych piastowal Krzysztof Kozlowski, a szefem UOP był
Andrzej Milczanowski. Przykładem jest wymazywanie w 1991 roku
z systemu komputerowego ZSKO, ldóry rejostrowal w przeszlości
agonturę SB, informacjl o pracy agentura]nej na rzx3cz SB, urzędników KancolaTii Prezydenta, a takżo niszczonie akt operacyjnych

jest przykhd zaginięcia tzw. Zbioru 560, czyli kartstekl zawerającej
nazwiska - członków parlamentu X kadencji, wylonionego w czerwcowych wyborach roku 1989. Kartoteka ta zostala utworzona ria
polecenie gen. H. Dankowskiego w lipcu 1989 r„ nal(azujaoe wy.
rejestrowanie i zdjęcie z ewidencji wszystkich tych posh5w i sonatorów, którymi kiedykolwiek interesowóta slę SB lub którzy z tą

Depałtamontu 1 w okrosle od slerpnla 1990 do stycznia 1991 roku.

Zachowalo się 300 protoko6w zniszczenia tego typu dokumentów.
Nlszczenle, w szczególnoścl dokumentacji operacyjne|, re-
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zbiory dokumentów, a hkżo dużą ilość al« operacyjnych. Od zniszczenia `^/yęczone były Oak to sie dziaho w \^Ą/dzja]e XI Departamentu 1 MSW - powołanym od inwigilowanla infiltrowania
środowisk polkycznych w kraju i za granlcą), dokumenty o szcze-

9ólnej warbścl operacyjnej. Chodzi przede wszystklm o zobowią.
. zania do wspótpracy i pokwftowania za otrzymane wynagrodzenie,
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Wyraźnie widoczny jest klucz, w myśl którego chciano usunąć z

gchiwum pewne obszary informacji.
Likwidowano przede wszystkim:
- dokumenty dotycząco ludzl i środowisk bezpośrodnio zwią-

zanych z konbaktem ookrągtego stołu" (tzw. konso.iiktywna opozycja)'

• materiaĄ/ dotyczące L(oścloła katol ickiego,
• materiaĄ/ mogące naprowadziś na ślad waJtościowej agentury,

uplasowanej wysoko w struktu rach opozycji,

• materiav dotyczące spraw szczególnie kompromitujących dla
dawnego kierownictwa MSw i PRL, świadczących o ich przestępczej
działalnoścl,

• wszelkio dokumenty z akt personalnych funkcjonariuszy MSW.

które mogvby uchoclzić za kompromitujące w oczach nowego kierownictwa.
Warto przy t)m podkreślić, iż aldy niszczenia dokumentacji opo-

|!i?%Ż:i;.mdi:jt::::,luizyJ#vm:eżu:;:i::i,az9o5:*#.czh,i#:Lma:fi:
Niej®dnokrotnie bowiem prowadziły do znieksztak:enia obrazu pe.
notracji przez s B polskiego spoleczeństwa. agenturalnego uwiklania
jeclnych środowisk, a chronienia innych. 0 tał(ich intencjach może
śwladczyć wyraźna, świadoma selekcja akt przeznaczonych do zni.

szczenh lub zachowania w aichiwum MSW.
Niepokojące było udostępnienie ald stużb specjalnych nlektórym
osobom z\^/iązanym z kontraktem .okrągłego stolu". Przyktadem jest
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instytucją wspótpracowali. Fiszki usunięte z centra]i i wojewódzkich
kartotek SB 1 milicji stanowffy właśnie tzw. Zbiór 560. Kierownictwo

MSW jest w posiadaniu oświadczeń pracowników bylego Biura ncr

MSW (centralnego Archiwum SB) , iż kartoteka ta zostab przekazana
na poczqtku 1990 roku ówczesnemu dyrektorowi tego biura. Od tego
momentu datuje się zupehy brak informacji o losach powstałej
kartorteki i nie natrafiono do tej pory na żaden dokument Świadczący
o jej zniszczeniu.

W ll_E
Posiadanie odpowiednich matoriatów zapewnia byłej nomenklaturze nie tylko nietykalność. Pozwala również wpwwać na globalne
prooesy polftyczne, gospodarcze i kulturalne w duch u korzyshym dla
jej interesów.

lstnleją podstawy do przypuszczeń, iż niekontrolowany ob ieg
tajnych doku mentów byrych cy`^/ilnych i wojskowych slużb specjalnych PRL jest ukr`Aą przyczyną wielu niefortunnych decyąl
rozmaltych władz, źródłom bozkarhoścl wiolu afor gospodarczych, a także takiej a nlo lnnej polltykl ]nformacy]ne| medlów
publicznych.
F`ównioż brak radykalnych zmian personalnych w instytucjach
finansowych 1 politycznych państwa w tym może mieć swój rzeczywisty powód. Wielkie afery finansowe jak Art-B I FOZZ były
dokonywane pod osłoną i z udziałem oficerów i agentury byłego
Zarządu 11 Sztabu Generalnego WP i Departamentu 1 MSW. G.
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żemek - główny podejrzany w śledztwie w sprawle FOZZ był tajnym
wspóbracownikiem Zarządu 11 Sztabu Generalnego WP, podobnie
jak kilku lnnych jego wspóbracowników. Prezes Fąady Nadzorczej
FOZZ, wicemirister finansów Janiisz S„ najpierw byt tajnym współ-

pracownikiem, a nastepnie kadrowym pracownlklem wywiadu m

::zC#o?źq#bn„ymrinDy8+ą%sp°#,naęcos;n#e#:-pBaŁwmepnrteui#?
Można zasadnie przypuszczaó. że system finansowy Polskl znajduje się obecnie w dużym stopniu pod kontrolą strukuJr i ludzi
dysponujących wzg lędem byłych formalnych przełożonych , np. gen.

Kiszczaka lub gen. Pożogi, a także dysponentów spoza granic RP.
Rozwiklanie i rozbicie tych powiązań jest niemożliwe bez ujawnienia
dawnej agentury (ten sam problem dotyczy polskiej polityki za-

"racji warszawskich środowisk opozycyjnych skupionych wokót
koścloła katolickiego 1 kontroli kontaktów podzlemnej Fm^/ .S" w
Poznaniu z Berlinem Zachodnim. Dano będąco owocom toj
współpracy pozostają prawdopodobnie w dyspozyęii sh]żb specjalnych RFN I Flosji.

UKRYIE HAKI
Fakt ścisłego podporządkowanla cywilnych 1 wojskowyct` 8hJżb
specjalnych PF]L Związkowi Sowiockiemu daje podstawy do twierdzenia, iż duża część dokum®ntac|l shiżb sp®cfalnycli PFIL 2D-

stah wywlezioiia za granicę. Uwiarygodniają to następujące fakty:
-Wedługwiarygodnychzezmńfunkcjonariuszyaktoperacyinych
w Wydziale XI Departamentu 1 MSW, sporządzono ich streszczenia,
a następnie uksztanowane w ten sposób lnformacje przelano na

Duźym zagroźeniem dla bezpieczeństwa państwa jest opano.
wanie przez byłych pracowników cywilnych i wojskowych shjżb

dyskie" komputerowe i oddano przx3h]żonym.
Nie wiadomo, kto obecnle dysponuje zmagazynowaną na dyskletkach wledzą. Gen. Jaruzelski. Kjszczak, Pożoga, Buła a moź®

specjalnych PF`L i ich agontury tak newralgiczmej dzi.edziny życia

również KGB I GRU?

granicznej).

gospoduczego każdego kraju, jakim jest handel bronlą 1 sprzętem
specjalnym. Typo\^/ym przykladem |est spólka CITIZEN która była w

pehi kontrolowana przez kadrowych pracowników Zarzadu 11 Sztabii
Generdnego i ich agentur. W wyniku przemian w ostatnich dwóch
latachczęśćtychludziząłożyławłasnefirmy.aczęśćnadalkontrolujo

państwowe przedsiębiorstwa.
CharakterystycznajestpostaćAndrzejaUrbaniaka.obywatelaFąp,
byłego oficera Zarządu 11 Sztabu Generalnego w stophiu majora.

Wydzialowi Studjów. znane są nazwlska oficx)rów Zarządu Wywiadu UOP. posiadających wiodz)ą o daJszych losach dyskletek.
Wszyscy uchyla|ą się od udziolenla |akichkolwiok informaęii na ten
temat.
Dysponowanie danyml zgromadzonymi przez Wydziat Xl umożlivria szantażowanie ludzi będących w polu zainteresowanla Wy-

ź:]gr:n|:'ąaew+:;r:#:ś,jkj:r:We;}#u:q"rsa"pW#U:,dRZźaąhdhcnguBj::a3:

obecnie dyrektora firmy lNTEFIMADOF` z siedzibą na Cyprze, po-

stwio itp.).

wiązanego z arabskm organizacjami terrorystycznymi. Wydaje się

Po otrzymaniu zebranych in{ormacji, 2 czerwca br. Prokuratura
Wojewódzka wszczęęa śledztwo w sprawie wynoszenia i nieprawidłowego niszczenia akt byłego Wywiadu XI Departamentu 1. Chodzi tu o fakt bezprawnego wynoszenia lub niszczenia dokumentów
operacyjnych oraz fałszowania dokumentów aJostanowień o zniszczeniu) w latach 1989-90. Prowadzenie śledztwa prokuramra powierzyła w cabści Zarządowi śledczemu UOP. W wyniku zmiany
kierownictwa MSW wszystkie materiar)/ dotyczące śledztwa zostav
opieczętowme i wstrzymano wykonywanie jakichkolwiek czynności

:enr:enfon%zp.cg::r:,ndyaęhaE:nsotg:,,Ty#cęy::ewnpti,#,n%#aknodnej::;3:nś
także cywjlne prżedsiębiorstwa. Jedna z cenbal handlu zagranicznego, zmierzająca do przejęcia kilkudzieslęciu zakładów

przemystowycg w Polsce. w składzie swoich wladz ma wylącznie
byvch oficerów` Zarządu 11 Sztabu Generalnego , krymi nalistów oraz
byłych tajnych współpracowników SB. Trudno jest mówić w takiej
sytuacji o reformie i wprowadzeniu w Polsce zdrowych podstaw

d°T\:S;ZdezrŁ%icśLdiówznanyjestfaksam"oinegozmihofilmo-

gospodarki rynkowej.

dz;Be%rea#nkeupa°r:#gż:a::ess;ępT#::wTJ;Permma::;%nm8ot%rbzemsty na osobistych wTogach i przeciwnikach politycznych, zdarzają się próby szantażu, obliczone na uzyskanie korzyścj material-

nych bądź społecznego awansu.
DLA WIELKIEGO BRATA
Cywilne i woskowo słuźby spocjalne PRL bw ściśle podporządkowane mocarstwu sowieckiemu. W MSW lstniala rezydentura
KGB, posiadająca łączników do poszczególnych pionów (np. dla
Departamentu 1 byb ich co najmn.ej 3) . Posiadali oni pełną s_w.o.bodę

poruszania się po budynkach MSW. Kontaktowali się z naczehikami
wydzialów, a nawet poszczególnymi pracx)wnikami operacyjnym.i.
Można śmiało założyć, iż posiadali szeroki dostęp do akt operacyinych.
Jaskrawym przykładem , świadczącym o spemaniu podrzędnej roli
tainych służb PF`L, w stosunku do służb sowieckich takze po 1956
r., iest tzw. Pokłczony System Ewidencji Danych o przeciwniku

(PSED) -komputerowy system zbierania informacji o osobach (cu-

dzoziemcach i whsnych obywatelach) oraz organizacjach uznanych
za wrogie dla obozu państw komunistycznych, pozostających w
sferze zainteresowań jednostek operacyjnych. Sygnotariusze porozumienia PSED zDbligowani byli do przekazywanla danych do
centrali w Moskv`/ie raz na dwa tygodnie. Chodziło tu o inforh`acje,
które przez slużby państw niepodlegwch są szczególnie clironione.

W systemio PSED rejesbowano także osoby zajmujące się działalnością opozycyjną. lnformacje o rejestTowanej osobie, przekazywane do Moskwy, charakteryzowały się wysokim stopniem
szczegółowości. Oprócz danych personalnych zawierał)/ także charakterystyki psychologiczne] opis stanu majątkowego i szczególowe

:nyf&remm:j:oovr3żdę;n:je;ęgcT,d:,oas%::,,%7ł,h3ęśsóu:o#.::zĘg:
stawiciela PSED. członka rezydentury KG B w WaTszawie , zniszczono na przełomie roku 1989 i 90., kopia natomiast pozostab w
moskiewskiej centrali.

lnnym przykładem. mówlącym o rejestrowaniu osób związanych
z podziomnymi struktu rałni „S-przez stużby państw obozu kom unistycznego, jest kooperacja STAsl z Biiirem Studiów SB MSW do.
tycząca rozpracowania środowisk opozycyjnych. Wydzial Stud iów
udokumentowal taw rodzqj współpracy ze STAsl w przypadku in-
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waniaprzeznaczelnikawydziałuwDepartamencle11(kontnwwiadu)
ałd przeznaczonych do zniszczenia i wyniesienla mikrofilmu poza
MSW. Po wielu miesiącach, nie będąc pracownikiem UOP, zgłosił się
on do urzędu i oddał mikrofilmy. Tyll{o dobra wola wymienionogo
oficera spowodowała. iż mikrofilmy są pod komolą nowego kierownictwa MSW„
• Jeden z wyźszych oficerów kontrwywiadu wojskowego dy-

sponuje listą agentów jednego z okręgów wojskowych. Listę s.po-

i±Zź'e:?adce#,ioYc;i°r#aa€'r?ai%nonpśra;cTyT#ry#azop;:e:#°wm.
nością, iż oflcxw ten pozostaje w kontakcie ze shiżbam KGB Fąosji.

Obecnie prowadzone są działania operacyjne. zmierzające do odzyskan ia listy agentury.
-W styczniu 1990 r. w niejasnych okolicznościach i na ustny

rozkaz ówczesnego kierownictwa dokonano w ciągu dwóch tygodni
nagtego zmikrofilmowania kartoteki oraz operacyjnych ksląg ewldenciiDepartamentu1-WydzialuMSW.Brakjasnookreślonego®lu
oraz forma wykonania wymionionej operacji, pozwalają brać pod
iiwagę przypuszczenie, że chodziło o próbę przeprowadzenia ewa.
kuacji archiwum wywiadu. Obecnie zmikrofilmowana kartoteka 2najduje się w pasiadaniu ZW UOP i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć
na pytanie, czy wykonano tylko jedną kopię.
• MSW posiada lnformacłe, że KGB wie o agenturalnej dzia.
ffl ności jednego z"/ysokich dostojników państwowych FIP.
Od 1989 i.. wszystkie kolejne rządy RP szermują hasłem odcho-

dzenia od komunizmu. Mestety, w powszechnym odczuciu hasb te
stawsiępustąretoryką.Wciążbowiemniedoszh]dozadowaJających

;j:gógw;:[iagz#:;;:;ł3nĘ-źeh:n':arjijua:jei:::#i;s:::a:egm.ń;
demokratycznie wybrane władze nie `^rywiązują się ze swych pod.

:::%yo%hn:Ernęg,:emk:#u*,ź:,cT;znę:33ś,.=::Ł#hTn:nacTnwkŁedmz
jest gruntowne i uczciwe rozwiązanie kwestii komunistycznej agentury.

/przedruk za: Tygodnik Solidarność, nr 27 z 3 lipca 92/

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR7-8(293-294)

ZDRADZENI T:AJNIAcy

MÓWI PIOTR WorYCIECHOWSKI ,
szef roz"iiązanego Wydzialu Studiów I Analiz gabinetu spraw
wewnętrznych
`
W komunlstyczno| Polsce wiele rzeczy było fikcją. Ale nle był
flkcją apaTat przymusu 1 iiie b}ftr tlkc)ą ta|ne etużby. Służby te,
zapuszczając mack] w społeczeństwo za pomocą z`^/®rl)owanycli agentów, muslaty - żeby działać skutecznle - poruszać slę
po t`^/ardym gruncle. Tak wlęc archlwa tych służl) nf e mogty, z
samego założenla, oplorać się na fikcji.
Wlutym92r.ministerAnton"acierewiczpowohłspecjalnągrupę
do weryfkacji ald MSW. 1 9 osób miab sprawdzić i uporządkowaó
zasoby archiwum ministerstwa i przygotować się do ewentualnej
realizaci.i ustawy lub uchwały lustracyjnej. Pojawiła się uchwata.
Wydział Studiów i Analiz poddal analizie 953 nazwiska ludzi zaimujących najwyższe stanowiska państwowe. W pierwszej kolejności

powstala lista 64 byłych agentów, kŁórzy teraz znajdują się na
wysokich stanowiskach w sejmie, senacie, rządzie j Kancelarii
Prezydenta. Czy lista ta jest wiarygodna? Czy wszystkie te osoby
byv związane z SB i UB? Piob Woyciechowski. szef wydzialu mówi:
Nie ma powodu przypuszczać, że tak nie bylo...
ZACZYl\lAŁO SIĘ OD ZGODY
Powody dla których odpowiadano lAK. byw różne. Mniej więcej
10% z listy zgadzato sie donosić dla pieniędzy. Dostawali gratyfikacje
finansowe,. prezonty. paczki z żywnością. Niektórzy zgadzali się
współpracować, ponieważ dawało to możliwość wyjazdów zagra.
nicznych. Naukowcom, szczegó"e mlodym, oferowano stypendia
na Zachodzie -często jedyną drogę do kariery naukowej.
Stosowano również szantaż. Kandydat na Tajnego Współpra-

stużby z innej mTejscowości. Przed każdym pozyskaniem, aresztowaniem lub rewizią oficer sprawdzał w Kartotece Ogólnoinformacyjnej, czy dana osoba tam nie figuruje.

W 1984 roku wprowadzono tzw. Zsl(O Q:lntegrowaiiy System
Kartotek] Ogólnoinformacyjnej) i od tego czasu bezpośrednie

dane o agenturze z terenu rejestrowane byv dodatkowo w systemie
komputerowym. F`ejestrowano również agentów wÓwczas , gdy ktoś
ppytar o nich w Kartote® Ogólnoinformacyjnej i wraz z odpowiedzią
agent automatycznie „wskakiwar do komputera.
W Kartoteco Ogólnoinformacyjnej zarejestrowanych było w 1988
roku okob 3 mln osób, w Kartotece Czynnych Zainteresowań - 500
tys., zaś w ZSKO -150-200 tys.

Prowadzono również pomocniczą kartotekę pseudonimów.
Umieszczano w niej numer rejestracyjny i numer akt agenta. Mając
te dane, pozostale informacje o agencie można było odnaleźć w
Wysriedn}°nychw&eśniejkanotekmh.
Każdy oficer prowadzący miał obowiązek dokumento\^/ać dziatalność swojego agenta poprzez teczki personalne i teczki pracy.

cownika, na którego był „hak", mial do wyboru dwie drogi.

Albo nim zostawał, dbo lądowal w więzjeniu, czy to z powodów
politycznych. czy to za zwykv przemyt lub handel obcą walutą, na
przyk'ad.
Oficeiowie S B potrafili nad potencjalnym donosicielem pracować
nawet kilka lat, zanim stał się pełncwartościowym llrinym Współ-

pra"nikiem.
FtEJESTFtACJA
Gdy ofioetr SB uzyskat dekl"aęię gotowości do współpracy od
osoby, nazM/ijmy ją X, wybierał się do naczelnika swojego wydziału

po zgodę na pozyskanie. Nie zawsze potrzebne było pisemne oświadczenie X, że jest gotów do współpracy. Czasami wystarczyło,
żo worbujący przekonat swojego szefa o tym, źe kandydat jest na
tylo ważny, iż należy podjąć z nim współpracę bez podpisywania
żadnych dokumentów, mogących go skompromftować, albo że podpisanie jakiegokolwiek dokumentu przestraszy X i ten się wycofa.
Zwerbowany przez tajne shiźby X przyjmowal pseudonim, np.
Koral i zostawd zarejestrowany w kartotekach biura „C" MSW. Na

początekwdwóchkartotekachterenowych.Wterenowejl(artotece
Czynnycm Zalnteresowań SB (lKCZ), która mówi wprost, jaki
charakter ma zarejestrowanie -Kora] m ógt być zarejestrowany jako
TW (tajny wspótpraoownik) lub KO (kontakt operacyjny), jeśli zwer-

bowano go do wywiadu.
Vviele osób pojawiało sią w Kartotece Czynnych Zainteresowań
jako tzw. figui.ant, czyli ktoś, kio nie jest współpracownikiem, a na

przykład dziataczem organizacji rozpracowanej przez Służbę Bez.
pieczeństwa.
Druga kartoteka to Terenowa Kartoteka Ogólnoinformacyjna
O-KO), w której rejestrowano tylko nazwisko, imię i wszystkie dane
osobowo, nie wskazując jednak na rolę Korala, a jedynie infoimując,
że jest on w kręgu zainteresowań takiego to a takiego oficera i
jednostki operacyjnej.

Następne dane nowego lw były przesyłane do centrali L War.
szawie. W centralnej l(artotece Czynnych Zalnteresowań SB
(KCZ) wpisywano wprost, że Koral o takich a takich danych osobowycłi jest Tajnym Współpracownikiem. Drugi ślad Korala zostawat
w Kartotece Ogólnolnformacyjnej (KO), w której byw podobne
informacje, jak w Terenowej Kartotece lnformacyjnej (TKO) i ldóra

stużyła do tego samego celu. Kartoteka ta zabezpleczała osoby
zTiajdujące się w polu zalnterosowanla konkrehych oficerów
przed przypadkowym zainteresowaniem innych. Chodzito o to, by
jeden nie pracowat dla kilku oficerów lub był osobą, którą się interesowała stużba np. w Krakowie, nie zajęty się „przypadkowo"
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Znajdowały się w nich meldunki, pokwitowania, opisy spotkań i
wszystko, co tylko się dalo zebrać na temat współpracownika. Oczywiście,meldunl(iwykorzystywałnietylkojedenoficer.Możnaznaleźć

meldunki jednego agenta na terenie całego kraju, w różnych archiwach, w tzw. aktach operacyjnych. Jeżeli agent donosił o czymś,
co moźe interesować inny wydział lub innego oficera, dostawali oni
odpowiednie materiały.
W różnych sprawach można znaleźć meldunki podpisane tym
samym pseudonimem. np. Jacek, z jego numerem rejestracyjnym,
z informacją, z jakiego pochodzi miasta, z jakim wydzialem współpracuje i przez kogo jest prowadzony.
Najcenniejszej agentury można szukać w aktach środowlskowych. Znowu pojawiają się pseudonlmy, numery rejestracyjne„.
Agenci ci, dziatający w różnych środowiskach (przyktadowo: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarności, Międzyzakładowy
F`obotniczy Komitet Solidarności czy solidarnościowo-opozycyjni

uczestnicy rozmów "okrąglego stołu") przesyłali meldunki, które .
jeśli były szczególnie cenne -trafiav na biurka kierownictwa kraju i
par(ii.

W§półpraca często była zrywana. 1 to z różnych powodów. Mechęć do współpracy, brak moż]iwości operacyjnych (bo np. agent się
przeprowadził), podsyłanie falszywych informacji. nielojdność ftd.

Wtedy po uzyskaniu zgody naczelnika wydzialu na eliminację agenta, robiono adnotację w Kariotece Ogólnoinformacyjnej o tym, źe X

przestaje dziahó od dnia tego i tego jako Tajny Współpracownik czy
Kontald Operacyjny. Akta personalne takiej osoby kierowano do
archiwum, numerowano i wpisywano do księgi inwentarzowe|,w
której znaidowaĄ/ się informaci.e o zasobach archiwalnych: imię,
nazwisko, nr akt, kogo dotyczą, czy zostav zniszczone, czy są
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mikrofilmy itd. Czynności te byty wykonyv`/ane zarówno w terenie, jak

iw#i:yaGY3Eijć§nćtiali.
System rejestfowanla i dokumentowania pracy tainego współpracownika oraz archiwizacja byw tak skontruowane. że pralQ/cznie
nie dalo się ich sfdlszować. Można bylo zrobić to z jednym elemen-

1.W lub LK, to whściwie sprawa była już jasna. Szukano jeszcze akt
w archiwum. Potwierdzano wspótpracę w systemie komputerowym.
Oddzielna grup? sprawdzała księgi irwentai.zowe. Było to dość
żmudne zajęcie. Zeby znaleźć jedno nazwisko, trzoba byk) 8prawdzić kilka tysięcy innych. Jeśli jednak się je znalazło, byv tam

informacje, gdzie szukać reszty dowo`dów - teczek personalnych i
ewentualnio mil(rofilmów. Przy kaźdym znalezionym nazwisku Spo-

keuT.onnpń€{Ló±Ciśc'i#?e#:hm%i:bSbw:ppróoł8;?%!:?nakmłościdoAgentura była pod ciągtą kontrolq. Co dwa lata wydziav terenowe
i centralne sprawdzaĄ/ agentów prowadzonych przez poszczegól.
nych ofia3rów. Naczelnik wydziahi mógł zażądać w każdym momencie spotkania z agentem. lw byli na podsłuchu. Sprawdzani przez
inne agentury, obserwowanl.
Dodatkowo kontrole przeprowadzał Główny lnspektorat Ministra

rządzono wyciąg, gdzie 2npisywano, czy w aktach znajduje się
zobowiązanie współpracy, czym sie dana osoba zajmowała. w jakim
okresie 1 przez kogo była prowadzona, jakie meldunki skladała i na
jakioj podstaMe była zwerbowana. Vwaśnie w takiej postacl „teczki
Macierewiczab przekazano 4 czerwca 1992 r. przewodniczącym
klubów poselskich.

Na 64 nazwiska umieszczone na liście, zobowiązania do współ-

jeżdżącwterenisprawdzajączgodnośćdziałańsB,zodpowiednimi
regukicjami 1 przepisami wewnQtrznymi. Oficerowie poza tym byli
rozliczani z tzw. funduszu operacyjnego. Musieli przedstawiać rachunkl za prezenty. wydatki związane z mzymaniem lokali kontak-

pracy podpisało około 10 osób, a przynajmnie) tyle znaleziono w
aktach. W przyp'adku okoAo dwudziestu osób znalezjono akta persond ne lub mikrofilmy. Trochę więc było materiałów wlasnoręczr`le

tk#yft#i,l#\##źła!%t:nTę(:g.nzar,:ssĘa.i:awcśił;P;::lt=.sć:t,ebT

taj#%żności z iistą Miczanowskiego, sporządzoną przed Wy-

fakzerstwo wyszło m jaw, kariera oficera bylaby skończona.

borami do Sejmu, na której znaleźli się kandydaci do parlamentu,
byly duże. Działalnośó części osób była za mak) udokumentowana,

NISZCZENIE

Na dużą skalę zaczęto likwidować akta w 1989 rokii. B)b to
związane z likv`/idacją departamentu lv - ds. kościota. Niszczono

podpisanych,meldunków,rachunkówczyoświadczeńodochowaniu

poza tym grupa Macierewicza dodatkowo przejrzała teczki byłego
departamentu 1. czy wywiadu. który zresztą jako jedyny prowadził

wszelkie alda zvriązane z dziamnością tego departamentu. Jednostkl operacyjne przesyłah/ dokumenty z wykazem osób, których
karty mają być wyjęte z Kartoteki Ogólnoinformacyj nej, oraz których
aktamajązniknąćzarchiwum.Zlikwidowanowtedyokok)80tys.kart
osobowych w Kanoteoe Ogólnoinformacyjnej, głównie na polecenie
dep. lv, a także w częśa. dep. 111 -SB.
Ponieważ nie zlikwidowano wszystkiego, można znaleźć ślady w

lnnych aktach spraw, a także w ZSKO.
Druga fala zniszczeń, która objęła Kartotekę Czynnych Zain.
teresowań SB, przetoczyła się na wiosnę 1990 roku, kiedy zlikwidowano Słuźbę Bezpieczeńst\^/a. Nie robiono tego jednak na
chybil trafił. Na początku wyrejestrowano około 580 najcenniejszych
osób. Później zastosowano taktykę spalonej ziemi. Po kolei wywieziono do zakładów papierniczych w Jezjornie dokumenty do-

tyczące 250 tys. osób. Była to potowa karbteki. Fleszta pozostała.
Nie zdąźono jej wywieźć.

Gdy MSW objęła ekipa Milczanowskiego, odtworzono tę kartotekę

z tego, oo pozostab i nazwano ją Kartotoką Odtworzonlową. Nie
zniszczgne,ajużpopakowanedokumentywróciłynaswojemiejsce.
„WYZLE STADO"
Powołany przez ministra Antoniego Maclerewicza, jeszcze w lutym 1992 roku, speęialny Wydz].ał Studiów i Analiz. miał przygotować

]p Ulrodiw AadfmJ€

gŁuon;k3owde'k:Pdy!=ł:ż;#:::'r:jodu2:,#O':;trk:%j:€jób#gs:#;cyr
Kaźda z grup miata dostęp do innej partil materiałów. Jedna do
kartotoki komputorowej , druga do Kartoteki Ogólnoinfomacyjnej ild.
Na otrzymanie każdeg o dokumentu musieli dostać u powaznien ie (w
odróżnieniu od komisji historyków z Adamem Mchnikiem na czele,

powołanej przez min. Samsonowicza, po której nie pozostal nawet
dokument zaprzysięgający, nie mówiąc o upoważnieniach, a która
miała dostęp do wszelkich informacji). Początkowym zadaniem Wydziatu było uporządkowanio materiałów. Później zaczęto weryfikowaó listę min. Milczanowskiego, sporządzoną przed jesiennymi
wyborami do sejmu.

LUsll]ACJA
Wszystkich zaskoczyło przyjęcić uchwav lustacyjnej. Choć Wydzial Studiów był już właściwie przygotowany do jej przeprowa-

dzenia, tempo, w jaklm praca miała być zakończona, nie

gwaTantowab pełnego sprawdzenia wszystkich.
Zasada pracy byh prosta. Należalo sprawdzić, czy nazwiska
poshsw, senatorów, członków rządu i pracowników Kancelarii Prezydenta, przekazane z Biura Analiz i lnformacji, nie figurują w

kartotekach jako Tajny Wspóbracownik, Kontakt Operacyjny lub
Lokal Kontaltiowy (prowadzili lokal kontaktowy). Sprawdzono po
kolei wszystkie dostępne informacje. Ponleważ zabrakk) czasu,
sprawdzono tylko kartoteki centralne i część terenowych.
Najpierw przeglądano Kartotekę Ogólnoinformacyjną. To była
pierwsza selekcja. Następnie przechodzito się do Kartoteki Odtworzeniowej. Jeźeli tutaj znalazta s.ię przy jakimś nazwisku adnotacia

838g.:'n#akim8?ubd?Śęł*epoffż:E.taaŁegs?ępo°dprkzoeńdcn:ameakr'ła`zK;k§:
temem ewidencjonowania ager`tury w wywiadzie. Okazało się również, że od 1988 roku zasoby archiwum dep.1 byv systomatycznie
niszczone. Udalo się jednak odnaleźć pewne informacje. Ministerstwo wyszlo tutaj z zatoźenia, że chronić można agentów wywiadu
niezaleźnego, a jeśli ci ludzie pracowali na rzecz KGB, to de lacto
zdradzali swój kraj. W każdym pionie kaźdego departamentu re-

#,::Wp:,a°w::a:,g:j3joftĘ::::%Comn,#re:n°,%ec;:=:ah#zdmu;wT3+rcł
przeglądaó wszystkie dokumenty.
Pewne zjawiska i falq/ uprawdopodobniają hipotezę, że część
dokumentów. których już nle ma w Warszawie, znalazb się w
Moskwie. Można przypuszczać, że każda osoba związana z wywiadem w przeszhości jest narażona na szantaż z zewnątrz 1 może
zacząć na nowo współpracować, tym razem z wywiadem naprawdę
obcym. W stosunku do jednego z posłów obecnej kadencji próba
zwerbowania miała iuż miejsce!
Na liście sktadającej się z 64 nazwisk postów, w jednym przypadku
nastąpiła pomyłka, lecz nie z wi ny sprawdzających, po prostu dostali
z Biura Analiz i lnformacjl btędne dano. (ldentyczny błąd dotyczący
tej samej osoby znalazł się na „liście Milczanowskiego-). Co do
reszty...Są tam jako lw, LK lub KO, takie byty ślady„.
Notował: FIOBEF`T JASTF`ZĘBSKl
/przedruk za: Tygodnik Solidarnośó nr 27 z 3 lipca '92/
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AGENT ZOSTA:WIA ŚLAD
PewlenjogomośćprzyjąlofertęwspólpracyzsB.MożezostJachu.
może dla kariery, może dla pienlędzy, może wierzył w partię. Byi na
razie pracownlkiem i tylko przyglądal slę temu, co robią 1 mówią

śledztw w sprawach „Solid"noścl" byĄ/ piewszym celom 1 sporo z

koledzy. Byt w „Soljd"ności".

tylko nioktóre z tuzlna wymienionych. Szansę wykrQoenia sję m
mczej tplko ten, którego od początku bardzi.ej niż imych utajniono.
Przykhd NF]D dowodzj też, że pseudonim nie chroni.całkowicie -w

1 co dalej? Agent pisal raporty albo rozmawiał z oficerem MSW,
którysporządzałnotatkęsłużbową.Odtqdzaczynająsięljczneślady
w archiwach, na temat których prasa już zresztą pisała. Cb zatem
wiemy? Dokumenty owo szV do teczki agenta. Dostarczone informaęje o kolegach donosiciela - do ich teczek. Dwa. Notatkę reje®d'owano w specjalnych księgach, dwóch równolegle, żeby nic nie
przepadb. Trzy. Jest też karóoteka komputerowa. Cztery. Oficer
wymienia agenta w iaporcie o swoich sukcesach. Pięć. lnformacja

%js:łźad:,::=jp+e+#aM;nnY:eśj'.eś#Ś:.Wsprawiesb%czypodz.em-

::C?,e::':fscmz„°ź:°ó:bbićc|rw#:'::śrjeT,?#:gj:ąn##Ssutin:€

tko°óC#aag=Lętógw°zr:s#°o:%tn%śd:e:;ąTk?aa?b%sdeTm9°d:###?ko:*oFe?gs?gnćŁaó:j:::;gŁncĘ#:#|źddz:i::,%ćż°n?':;śt:;=,Per,?%ng
spokojny pan w startym garmurze.
Następne pytanie: czy da się takl zbiór danych sfabrykować?
Odpowledź podobna: pojedyncze ślady - tak, wszystkie na raz - nie

Ale jeszczB trzeba agenta wynagrodzić. Najpierw kwitował oka-,

3.:,neaLn°d##:J:'ęd:yT):::ł#'CHha':SYdgjjęgćrwśę:!gŁeamc{
|#i%go"śjt;#eż3b#hhp(8ż±S|ędiŁ'drź,8|aYCwhć2raY3hs#jda:nny#.°-np
Pbcono za niego skbdkl na ZUS (dwanaście . kartoteka poza
MSW). Jeśli mial pecha, znający go oficer podał jego nazwisko

i::b;%apJ::gedk:;#:;o:m:eŁ;a:3:g:%o::::,;.kzśLgjłio#bti:
przecież mnóstwo osób, które na nic takiego nlo dav się namówić).

i|g:.W#°sCp=jótbeę=ok#eĘfćwr#h"jr°ej3rsę:*°gti'#a#:h°wróżoych biurach.
lnaczej mówiąc w aktach znajdzle się grupa agentów etatowych,
kt5rzy zostawm mnóstwo śladów. Jest tu co najwyżej problem tych,
którzy byli kiedyś agentami, a już 10 czy 20 lat temu wspólpracę z
SB zerwali. Być może tacy też są na liście Macierewicza. Trudnajest
też sprawa tych, po których zostało kiłka dowodów, ale nio więcoj.

nowym niekomunistycznym przełożonym (trzynaście). Proszę się nie
dzwlć, że tego tak dużo -przecieź SB nie przewidywała śledztwa w
swoich archiwach!
Tymczasem agent zrobil karierę, co mu zresztą ulatwiono -potrafił
zahtwió cx)ś ważnego dla wpływowej osobistości, popałli go inni
ukryci agenci, zdobyt fundusze, szybko go zwolniono z „intematu"
aJbo w porę wyjechał za granicę, uniknąl wsypy. Po 1989 roku już nie
donosil, ale pozostala uzyskana pozycja i kontakty. Zagraża mu

stanowisk. Jeśli układający listę byli ostrożni (a zapewne byli, bo

:ja::i8:i3!jszvrźgdeen#WńóB;q=+eę:!g%aJC3j;,ygiŁziśrk?zyĘE

dut#%;S*,'ke3Z6ZaN83Rł,suwAŁKi,nri5"92).

::k°nr;c?ężn*9c::Pj:g%:F:znni::::oT2epr:S#%in:.:ó#:::nręiod.T[
bezpleczeństwa państwa lepiej by było taklo osoby odsunąć od
przecleż wiedzi.eli, ile zarzutów ich spotka), na liście będzie nio za

jeszcze przed ogło8zeniem, że na pewno sfałszowana, puszczal w
obieg listy zmyślone...

Cz)/ te wszystkle ślady można by zatrzeó? Każdy z osobna - tak,
wszystkie razem bardzo trudno. Teczki osobowe agentów i ama

Michał WOJCIECHOWSKI

POISKA JEst_ _BĄŃST\M:M

DOMYSŁ
SpośródplotekoarchiwachMSwjednawydałamisięszczególrłie
ciekawa. CXÓż podobno naiwcześniejszym dokumontem w teczoe
prof. Geremka jest kwe6tionan.usz paszporto\^ry z 1989 roku. F`ównio
puste są teczki innych główniejszych polityków lewicowych z kręgu
KOR.u i .Solidamości".

Przypuśćmy, że to prawda. C%ż wyjaśnienie, że mogli oni usunąć
akta za minisba Kozłowskiego lub Majewskjego chybia celu. Nie
zgadza się data. Me wiadomo, czy potrafiliby \^/yczyścić teź ślady

poza teczkami. Gdyby usunęli akta. czy byliby tak wrodzy lustracji?
Czemu zostały teczki Welu agentów. którzych obecność kompromitujo dziś orientację lewicową?
Ajeśliukrytjektośwcelachszantaźu,todlaczegozostawildowody

przeciwko innym, nie mniej znaczącym osobom?

oc##,żoezFejw#y#jews::;:nee{.acwhswzj3.zęg#j::nt:::Tbdo*
różne kroki . niszczenie ald, mikrofilmowanie. Ale także profilaktycznie usu nięto dossier wybranych osób -wlaśnie w przewidywaniu
lustracji. Zamyst był taki. żeby bliżsi idmlogicznie politycy lewicowl
uniknęli podejrzeń. Fązecz jasna nie znaczy to wcale, że byli oni

phatnymi agentami (wtedy mogłyby zostać ślady w innego typu
dokumentach). Mogło chodzić np. o jakieś taine rozmowy polityczne,
chwilową zgodę na współpracę, jakieś sprawy z czasów staJinow-

sklch m. Albo zwyczajnie nie badając tysięcy dokumentów na wszelki wypadek zniszczono lub zabrano całość.

Natomiast nie ruszając innych ald zostawiono bombę z opóźnionym zaptonem. W pewnej chwili ktoś znajdzie donos .Bolka" na
kologów zo stoczni, albo zgodę na współpracę, którą raz podpisał
dawny wieloletni więzień stalinizmu, znużony nękanlem. Z satys-

`pTz:.ząź:żLpe:Zo°::rwł°anb:.oi::rł°T:UjŁcyy:':kpó#:a%E#|€onys?.
lidamościowca za granicą.
Plan ten z kilku przyczyn niezbyt się powiódł. Po pierwsze, lewicowi politycy są w ogóle przeclwni ujawnianiu agentów, zapewne
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dlatego, że słusznie sądzą. iż akcja taka w ostatecznym rachunku im
nie §przyja. Nie umyli więc rąk, lecz podjęli próbę zatrżymania
sprawy. Po drugie, ani powyższego planu. ani dokładnego stanu
archiwów nie znali; znając go nie oskarżyliby Macierowicza o falszerstwo, lecz co najwyżej o pomyłki i selekcjonowanie teczek. Po
tizea.e, różni dawni czy pomniejsi agenci, których teczki zostaĄ/, trafili
do bljższych sobie i łatwiejszych do spenetrowan ia partii lewicowych

.bądź bezjdeowych -po ujawnleniu sprawując wrażenie, że wlaśnie
te są przeżarte przez agenturę. Wreszcie część osób, których alda
pozostawiono, w międzyczasie zbliżyła się politycznie do oriontacji
lewcowej i przeciwn ej ujawnianiu agentów.
Pozostająoczy\^riścienaturalneskutkiniszczeniaaktMSW.ztego

powodu część agentów może uniknąć zdemaskownia. Strata ta jest
jednak niewspólmiernie mniejsza od tej, która powstaó może, jeśli
przeciwnicy lustracji zdołaliby ją utracić. Przecież nie chodzi tylko o

parędziesiąt osób wo władzach cenbalnych - pozostaw jeszcz)e do
przebadania admini§tracja, samorządy i sądy!

MicliałwoJCIECHOWSKI
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PR:ZEWODNIKAGENTURALNY
Od kiLku tygodni słowo Pagent" jest w Polsce stowem najczęściej

Ludzie z}amani w śledztwle, szantażowanl 1 zmusz®ni do wspól-

używanym. Mkt jednak, jak dotąd, nie próbowat sprecyzować jego
zakresu znaczeniowego. A wiadomo przecież, że, pod tym okre-

pracy z SB,

śleniem mleści się cah/ wachlarz katogoJii i odcienl kolaboracji z

podjęli,

Ludzie, którzy podpisali deklarację wspótpracy z SB, alo jej nie

Funkcjonariusze SB wspópracujący z podziemiem niepodległo-

komunistycznym reżimem.

ściowym,

jęc%#śgejn5iu=epdihi:#jepdr#t:z#:Tzpe#mę8j:tjsrnę:h;Zoa;!ŁP;"agentem " funkcjonującym kiedyś, który zaniechał swej dziawności
apróbowałdalszymżyclemnaprawićswojewiny),atym,którynadal
szkodzi krajowi lub chwilowo 'Wyciszony" nadal pozostaie lojaJny

wobec swych mocodawców.
Lista zostab ubżona wedłiig stopnia szkodliwości konkretnej
kategorii komunlstycznych kolaborantów, choć w wielu indywidudnych wypadkach kolejność powinna być inna.
Na kgniec waźna uwaga: ostaoiia grupa i spora część dwóch
poprzednich. mimo formalnej przynależnoścj do kategorii "agent",

stanowią w nlej zdecydowany wyjątek - brak szkodliwoścl.

Ludzje skiorowani przez podziemie do pracy w pollcji polityczne|.

Przedstawiając powyżej przegląd kategoril agentów, pomlnSem
dwle z nich. róźniąco się zdecydowanie od pozostavch. Chodzi o
polskich agentów i współpracowników obcych służb wywiadowczych. °Obcych" -to znaćzy nie peerelowsklch i nie sowieckich.
Pierwsza grupa to klerujący się róźnymi -czasem ideowymi motywami współpracownicy wywiadów państw totalftarnych : Cmn,
Libii. Syrii, lrałiu .np. Liczebność tej kategorii była Oest?) z pewnością

niewielka, ale należatoby zdecydowanie dążyć do jej całkowftego
rozpoznania i zablokowanla możliwoścl dziahnia. lsmieje bowlem
zdecydowana sprzeczność między lnteresami państwa polsklego a

C»o Zatem ZasLadnicze grupy nagemtówd:

Sowle.cl w tqjnych służbach PRL (UBSB, komnqMłiad wojskowy
ftp.),

Sowieccy agenci w polsklch instytucjach Óolwcznych 1 gospodaTczych),

aiL#tcóĘ:.ym! ' g°Spodarczymi interesami mocodawców toj grupy
Druga, licznlejsza, kategoria to współpracownicy wywiadów państw zachodnich : bi.ytyjskiego S IS , amerykańskiej CIA, niemieckiego

Agenci. \^/ywiadu PF}L w bezpośredniej służble sowieckiej,

:gpDdłFaaśsE':iga°kóMw®zffi#i!Ps.hYbErmTS:i:ś::Td:awgsnóawopgRÓŁ:

Połscy agenci i wspóbracownlcy sowiecklch tajnych służb (KGB,

"szymi interesami narodowymi, a często była z nimi zgodna. Obec-

GFiu, WKF}) ,

Szetowie tajnych służb,
Funkcjonariusze tajnych służb, winni zbrodni,
Dowódcy i funkcjonariusze polskich obozów koncentracyjnych ,
Ushżni prokuratorzy i adwokaci, "czerwoni" sędziowie ,
Funkcjonariusze tajnych służb, aktywni we wdrażaniu komunizmu'
Sekretarze KC i la^/ PZPFl oraz prominenci "bratnich stronnictw",
Agencl wywiadu PF`L,
Komunistyczni propagandziści (organizatorzy prasowych nagonek i napaści, codzienni gazetowi klamcy),
Oficerowie poli,tyczni w wojsku,
Płahi donosiciele tajnych służb PF`L,
Współpraoownicy SB w organizscjach podziemnych,
Funkcjonffiusz)e SB, u mieszczeni w organizacjach podzjemnych ,
Zwykll funkcjonari usze SB,
Bezpaftyjni "aktywiści" PZPF` (OF"O, donosiciele+amatorzy .rp.)

nie, kiedy na nowo powstaje niepodległe państw_o polskie, konflikt
interesów będzie narastał. szczeg ólnie w sterze ekonomicznej, cze.

go niejednokrotnie mieliśmy już w ostatnim czasie dobitne sygnav.
W obu grupach istnieje obecnie moźliwość szantażowania daw-

:%fehm:2Fwqg,r:gywunjŁ€#jćpbT:3p,::ógy#ugźa::ad#:że#sytw:
konieczne jest - uważam - jak najszybsze wprowadzenie ustawy
abolicyjnej, gwarantującej niekaralność dawniejszej dzialaJności

agenturslnej, bez względu na kierunek, z którego napbn^/8ły dyspozycje.

Ze względu m.in. na panujący u nas organizacyjny i pomyczny
permanentny rozgardiasz oraz stabość slużb kontrwywiadu Warszawa staha się w ostatnim czasie miejscem dość szczogólnym na

T,a:i:s*i3Łon#c:ż;t|aźkĘŚY=ia:?ź:igcwh.BJea,ŁYe:;rens::zpe?:toj:#
krzyżują siQ dziś drogi wielu wywiadów. Jak się zdaje, z].awisko to

pozostajepozaiakąkoMekkontrolą.Aletojużcałkieminnahistoria.

R.L

0 CO TU CHODZI?
Urząd Bezpieczeństwa (1945-1956) i Stuźba Bezpieczeństwa
(1957-1990) byb/ to organlzacje podporządkowane interesom Moskv`ry i światowego komunizmu. Polska w tamtych latach na pewno
nie miah niepodlegtości. Polacy dozndi z rąk funkcjonariuszy UB i
SB ogromu bólu i prześladowań. Swój udział w tym mieli tajni
współpracownicy-agenci.
Ludzie mają prawo wiedzieć, kto nimi rządzi. Jak moźna nie
ujawnić obecnej, u swego korzenia zbrodniczej agentury, która
zagnieździtasięwnajwyźszychwfadzachpaństwa?Przecieźsluż.by
specjalne nie tylko Związku Sowieckiego, ale tal<że Niemiec wiedziav o podwójnej roli minisba Skubiszewskiego. Jak on mógł

reprezentować polską raq.ę stanu? Czy ci± którzy mówią o wyba.
czaniu o osobistej krzywdzie, która rzekomo spotyka ujawnianych

fgme::śWśzifoqć3{S°nb;::%dęnjakzbm##jd°ónJsnTe°8:iśnĘ°ł:3S3
szantaźem. Ten wrzód musi być przecięty. lnaczej agenci zawsze
będą górą. Tak jak sq teraz, po obalemiu gabinetu Jana Olszewskiego.

Zasadniczy problem tkwi w budności ustaleń, kto jeszcze, poza
tzw. listą Macierewicza, ze sprawujących wysokie fur`kcje w kraju
jest lub byl agentem. Na przykład „teczka" profesora Bronisława
Geremka zawiera materiały dopiero od roku 1989. A przecież taki
„opozycjonista. musi być rejestrowany wcześniej. Brak jest m.in.
teczek Jacka Merkla, Jaria Marii Flokfty, Andrzeja Welowieyskiego.

Mchnika, Jerzego Holcera, Andrzeja Ajnenkiela. Może członkowie
tej komisji mogliby powiedzieć, gdzle są brakujące akta ich partyjnych kolegów i co one zawierav. W aTchiwach MSW istniały dokumenty dowodzące, iż po 13 grudnia 1981 r. Lech Wałęsa podpisał
nlojdkę".Obecniewjegonajbliższymotoczeniuagentamisąrównież

ksiądz Cybula i Meczysław Wachowski.
Wszystko to wyjaśnia, dlaczego przez trzy lata Polska nie zdolab

r?oT:a;S:ęzzg:z:32#'.a8r:ś!et#rz%cźLo=otsiajieosŁcj5::śuc?iś5:u.
łeczno-gospodarcze. Ugodę w Magdalenco 1 przy .,okrągłym Sto-

ZhrządówTadeuszaMazowieckiegopracowałatzw.komisjaAdama
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le" zawarll komuniści z Wasną agenturą, która wmówfła narodow[, ż® |est opozyc]ą.
W przyszt}m ujawnieniu agentów nie będzie można pominąć
współpracowników wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Te instytucje, tak jal( i cab dowództ\^/o LWP byv najmocniej powiązane z
sowieckjm wywiadem wojskowym GFąu i z KGB.
Niektórzy usprawiedliwiają osoby, które podpisav współpracę z
UB i sB tym. że może je| w ogóle nie podjęły. Jest to wątpliwe i baJdzo
łat`^/e do zworyfikowania. To właśnie, m iędzy in nymi, powinno być do
końca w/yjaśnione. Czy ci, którzy dali się zlamać, bądź przekupić
mają moralne kwalffikaęjo do połnienja kierowniczych funkcji w pań-

stwie?
Prosimy o dalsze wiarygodne dane o agenturze we władzach
Polski. Będzjemy je su kcesywnie publikować.

REDAKCJA

REWIZJA
w Siedzibie Sanockiej „Solidarnoścl Walczące|"
Jak poinformował nas Jan Nebesio - przedstawiciel SW w
Sanoku , 31 l ipca do san ockiej siedziby naszej organizacji wkroczylo
pięciu funkcjonariuszy policji, okazując \^/ystawione w Prcikuraturze
Flejonowej w Sanoku „postanowienie o poleceniu przeszu kania". W
trakcje rewi'zji policjanci znależli jeden egz. naszego pisma ^^q/danie
specjalne z 10.06.92/w którym opublikowaJiśmy /chyba jako pierwsi

w kraju/ listę agentów UB i SB przygotowaną przez Antoniego
Maciarewicza. Trzem obecnym w trakcie rewizii członkom „Solidarności Walczącej" wręczono wezwania do prokuratiJry F]ejonowej na przesłuchania 28 bm.
0 sprawie będziemy informować w następnym n-rze „SW
/red/

ZAŁĄCZNIK-INFORMALCJA
Warszawa 04.06.1992 roku
Wykonując Uchwalę Sejmu RP z dnia 28 maja 1992 roku Minister

Spraw Wewnętrznych podjąt działania zmierzające do ustalenia
materiałów operacyjnych i archiwalnych dowodzących istnienia w
archiwach MSW, UOP i policji informacji będących przedmiotem
wymienionej uchwały.
1

Aby uzyskać klgowny obraz metody badawczej zastowanej w
toku podjętych czynności sprawdzających, należy wskazaó na sposoby ewidencjonowania wspóbracowników przez funkcjonariuszy
UB i SB. Zgodnie z obowiązującymi w MSW instrukcjami agentura
winna być rejestrowana w kartotekach. fald wspóbracy dokumen.
towany w postaci teczki personalnej i pracy tai'nego współpracow.
nika (t.w.), a w momencie rezygnacji z dalszych kontaktów ztożona
do archiwum i wpisana do ksiąg inwentarzowych.
Gh5wnymi źródłami informacji umożliwiającymi ustalenie personaliów osób będących w prze§zlości t.w., winny być:

a/ kartoteki - Kartotoka Ogólnoinformacyjna (ułożona alfabetycznie i rejestrująca wszystkie osoby będą® w zainteresowaniu cywilnych i wojskowych służb specjalnych), Kartoteka Flejestracji
Czynnych i Wyeliminowanych Taj nych Współpracowni ków SB MSW,

pseudonimów i kryptonimów operacyjnych , skofowidze tematyczne
A~ archiwum/ i wewnędzne kartoteki stużb i Departamentów l-VI
MSW.;

b/ księgi inwentarzowe materiałów przekazanych do archiwum a
dotyczące prowadzonych przez służby specjalne spraw i związanych
z nimi osób:

c/ zachowane akta spraw operacyjnych ;
d/ komputerowe bazy danych tj.: ZSKO /Zintegrowąny System
Kartotekj Operacyjnej . odpowiednik ręcznej kartoteki ogólnoinformacyjnej/, ESEZO /Elektroniczny System Ewidencji i Spraw Operacyjnych . meldunki dotyczące pracy operacyjnej jednostek
departamentalnych 111. lv, V i Vl/. ESPIN /odpowiednik systemu
ESEZO w Dep. 11 MSW/;
e/ dokumentacja kanc®laryjna MSW i pokrewnych instytucji:

f/ akta paszportowe;
g/ kartoteka osobowa Dep. 1 n.a mikrofilmach , która jest fotografią
kartoteki ze stycznia 1990 r.;

h/ kałtoteka czynna Zarządu Wywiadu UOP;
i/ kartoteka odtworzeniowa wydzialu 1 Biura Ewidenqi i Archiwum
UO;

V Zbiór protokołów zniszczeń spraw czynnych i archiwalnych;
k/ Zbiór Kart Kwalifi kacyjnych Spraw Archiwalnych;
V Spis pracowników Departamentu 1 MSW.
Oclnalezienio choćby w jednym z wM zbiorów dokumentowych
danych tajnego współpracownika UB lub SB uznano za kcmieczne
odnotować w sprawozdan iach.

u
W toku badań natrafiono na ewidentne fakty niszczenia zasobów
archiwalnych czynione w latach 1989-91. Niszczenie materiatów
archiwalnych w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczęto w lecie
1989 r. Proces ten trwat praktycznle do stycznia 1991 r` lstnleją

dowody wskazujące na to, że dokumenty oraz zapisy komputerowe
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w MSW niszczono po wydaniu zakazu brakowania akt przez gen.
Kiszczaka w styczniu 1990 r. oraz po powstaniu Urzędu Ochrony
Państwa, gdy fu nkcję ministra spraw wewnętrznych piastowat Krzysztof Koztowski a Szefem UOP był Andrzej Milczanowski. Przykładem jest wymazanie w 1991 roku z systemu komputerowogo
ZSKO, który rejestrował w przeszłości agenturę SB, informacjj o

pracy agenturalnej na rzecz SB MSW, wysokiego urzędnika pań.
stwowego. Niszczenie, w szczególności dokumentacji operacyjnej
realizowane było na ogromną skalę i objęło wszystkie wymlary i
aspektydziałalnościtajnychshiżb.Zniszczonoczęśćkartotek,zbiory
dokumentów a także dużą ilość akt operacyjnych. Ze zniszczonych
akt wybczne były nal( to się dziato w Wydziale XI Departamentu 1
MSW - powołanym do inwigilowania i infiltrowania środowisk po-

litycznych w kraju i za granicą/ dokumenty o szczególnej wartości
operacyjnej. Chodzi przede wszystkim o zobowiązania wspótpracy,

pokwitowania za otrzymane pieniąclze czyli tzw. materiav wiążące
(komprom ftujące). Praktyka wyłączanla \tych doku mentów świadczy
o chęci pozostawienia sobie możliwości odnowienia kontaktu, w
dogodnej dla posiadaczy tych dokumentów sytuacji.
Zniszczeń na ogół nie dokonywano na oślep. Wyraźnie widoczny

jost klucz w myśl którego chclano usunąć z arcwwum pewne obszary
informacji.

Spośród materiałów będ ących przed miotem uchwały likwidowano

przede wszystkim
a/ dokumenty dotyczące ludzi i środowisk bezpośrednio związanych z kontraktem „Okrągłego Stołu" (tzw. „konstruktywna opozycjan):

b/mat;riavmogącenaprowadzićnaślaudwartościowejagentury,
uplasowanej wysoko w strukturach opozycji ;
c/ materiav dotyczące spraw szczególnie kompromitujących dla
dawnego kierownictwa MSW i PF`L, świadczące o ich przestępczej
działa]ności;

d/ wszelkie dokumenty z akt personalnych funkcjonariuszy MSW,
które mogvby uchodzić za kompromitujące w oczach nowego kierownictwa.
Warto przy t)m podkreślić, iż akty zniszczenia dokumentacji operacyjnej nie mial na celu wyłącznie usunięcia określonych informacji.
Można podejrzewać, iż miaw też być narzędziem dezinformacji.

Niejednokromie bowiem prowadziły do zniekształconego obrazu
SB-eckiej penetracji polskiego spoteęzeństwa, do stworzenia wra.
żenia, że istniał)/ w Polsce środowiska mniej i bardziej uwikłane w
ag enturalną zaleźność. 0 takich intecjach może świadczyć wyraźna,

świadoma selekcja akt przeznaczonych do zniszczenia lub zachowania w archiwum MSW.
Zdekom pletowana zostala kartoteka ogólnoinformacyjna na skutek wyciągnięcia z niej dokumentacji dotyczącej niektórych osób.
Wedlug informacji uzyskanych od pracowników Wydziatu 11 Biura
Ewidencji i Archiwum UOP (byly Wydz. 111 Biura „C" MSW), ma-

sowych wyrejestrowań z kartoteki ogólnoi nformacyjnej dokonano w
llpcu i sierpniu 1989 roku. Zgodnie z prowadzonymi wówczas statys.
tykami od stycznia do czerwca 1990 r. wyrejestrowano i zniszczono
ok. 55.000 kart, w okresie zaś czerwiec-grudzień tego roku wyrei`estrowano i zniszczono ok. 33.000 kart. W ten sposób utracona
zostata część informacji dotyczące ok. 88.000 figurantów, tw,
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kontaktów operacyjnych, konsu nantów ftp.. którą można w znacznej
części odtworzyć za pomocą ald paszpohowych.
\Mosną 1990 roku wyrejestrowano i przygotowano do zniszczenia
dalszych 470.000 kałt, co byto z`^/iązane m.in. z taktem likwidowania
niektórych jednostek SB. Na podstawie decyzji Szefa UOP udało się
odtworzyć 1 uporządkować w postaci. tzw. kartoteki odtworzen iowej,
uratowano od zniszczenia 470.000 kart. Co istobie, wszystkie te
karb/ są stemplowane literą .,Z® co oznacza, iż alda czy jakiekolwiek
inne materiav merytorycznie z`^/iązane z ich zawartością zostały
zniszczone przez jednostki operacyjne zarówno w centrdi jak i
teronio.

Skala wyrejestrowań Świadczy o rozmiarach niszczenia akt przez
jednostkl operacyjne, gdyż w momencie likwidowania dokumgntów
automatycznie wyrejestrowano pojawiające się w nich osoby. W
wielu przypadkach mamy udokumentowany fakt wyjmowania i niszczenia pewnych wyselekcjonowanych dodatkowych kart (E.14),
które uzupemały wiedzę o `danej osobie.
Stan kartotek ogólnoinformacyjnej w roku 1987 wynosił 3.100.000
kan, w paździemiku 1990 roku -2.500.000 kart włącznie z karloteką
odworzeniową Wydz.11 BEiA UOP.

ku Polski w centralnym komputerzo PSED-u znajdują się dane
dotyczące takich osób. l nformacje o rejestrowanej osobie, przekazywane do Moskwy charakteryzowav się dużym poziomem szczegótowości. Oprócz danych personalnych zawierały także
charakterystykę psychologiczną, opis stanu majątkowego i szczegółowe informacje o rodzinie. System działał od roku 1978. Część

dokumentacji systemu dotycząca opozycji zgodnie z sug estią przedstawiciela PS ED, członka rezydentun/ KGB w Warszawie zniszczono
na przełomie roku 1989 i 90. kopia natomiast pozostała w moskiewskiej centrali. lstniejący w Polsce materiał PSED-u był także
przedmiotem badań w związku z uchwałą sejmu z dn. 28.Vl.1992 r.
Według w.iarygodnych zeznań funkcjonariuszy przed zniszczeniem akt operacyjnych w Wydziale XI Departamentu i MSW sporządzono ich streszczenia. a następnie uksztaftowane w ten sposób
informacje przelano na dyskietki komputerowe i oddano przełożonym.

Nie wiadomo kto aktualnie dysponuje zmagazynowaną na dyskietkach wiedzą. Można domniemać, że materiaĄ/ t® znajdują się w
rękach dawnych zwierzchników słuźb specjalnych. Nie można \A/ykluczyć, iż dostęp do tych informacji maią również zagraniczne
wywiady, a w szczególności KGB i GF`U.

bos;gh°nźaraódm;a',anf:Yi:c#S':kfisc#nundy:,:'sgue,';#j:°a:Tk#oęsj:}
dawnycli zasobów.
'
W obrębie dokumentacji kancelaryjnej zniszczono dzienniki korespondencyjne za lata 1958ę8, dokumenty dotyczące spraw pracowniczych do roku 1989.
W archiwum O^Ą/dz. 111) doszlo do niszczenla materiałów spraw
operacyjnych i teczek tw. Proceder ten jest udok_umentowany w
kslęgach inwentarzowych 1 nastąpił w końcu 1989 roku oraz na
wiosnę 1990 r.
111

0drębną kwestią jest dostęp do zbiorów archiwalnych MSW osób

*#araź#y:hs`p#:=:!:#n:kpóeJa#!n?ŚęBd:fvp::S::Li#r:p®a:
dzonyml klauzulą tajne spec/'a/nego znaazen/'a. Oznacza to, iż
dostęp do nich miała niewielka grupa etatowych pracowników MSW.
Mal miejsoe jednak fakt, ldóry można określić jako rażące naruszenie form posługiwania się materiatami operacyjnymi. Mowa tu o
dzialaniu tzw. „Komisji ds. zbiorów arcmwalnych" składającej się z:
Andrzeja Ainenkiela, Jerzego Holzera, Adama Michnika i Bogdana
Krolla, która w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 r. miab
dostęp do zasobów Centralnego Archiwum MSW.
Znanym materialnym efektem 2-miesięcznych dzialań wM osób

jest liczące dwie strony „sprawozdanie i wnioski" z zalącznikiem w
postaci wyrywkowej listy materiałów aTchiwalnych, o których przekwalifikowanie w kategoriach okresu archiwizowania wnioskuje Ko-

lv
Należy wskazać, że w roku 1989 i 1991 dokonano w MSW
sprawdzeń pod kątem współpracy określonych osób w SB, mimo
braku ku temu prawnego umocowania. Sprawdzenla pod kątem
wspótpracy z SB osób ubiegających się o miejsca w parlamencie

podczas wyborów „czerwcowych" przeprowadzono na przełomie
kwietnia i maja 1 989 roku - objęw one około 7.000 osób, sprawdzeń
dokonywano tylkr) na bazie informacji zawartygh w kartotece ogólnoinfomacyjnej ^ak właśnie sprawdzano czy dany kandydat na
posta bądź senatora byt kiedykolwiek w zainteresowaniu SB, MO,
WSW, Dep. 1 czy innych jednostek operacyjnych/.
Po raz drugi sprawdzenia, tym razem tzw. pełnego (rozszerzone
o kartotekę Dep. 1) dokonano po wyborach czer`^/cawych, prawdopodobnie na podstawie tzw. listu „Dankowskiegon (26.06.1989 r.)
wtedy odnotowano w kartach kartoteki ogólnoinformacyjnej osoby
wybranej do sejmu - senatu, /poprzez stemplowaniu literą „P" lub

„S"/. Następnym krokiem było sprawdzenie czy te osoby które figu[owav w kariotece ogólnoinformacyjnej byty rejestrowane w Kartotekach Aktualnych i Wyeliminowanych Zainteiesowań SB i MO
Wydziału 1 Biura „C. MSW. Wtedy wszystkie osoby zarejestrowar`e
w w/w kartotece, niezależnie od kategorii czyli bez względu na to czy

był to lw, KO lub ZO, byv wyrejestrowane, poprzez wyjmowanie
kart z kartotek i odktadanie na ..bok.. Odbywalo się to wbrow prze-

P'::mpoTeó#!nęgŁ?etz:#knó°wW;nj=ak:::teekj8#Ede:.tiŁudr3ńę:Tes%

misja.

Nie można w chwili obecmej ustalić z jakimi dokumentami cztonkowie w^^/ Komisji mieli do czynienia. Me zachowały się również

8łno:2Ś:'oV%kę:rsa;!obs#Zfaęoutfe%jpń%Cr:rĘjsypwóBiuzr:Sed.2:#ieYi

żadne ślady pozwalające na ustalenia w jaki sposób pracowała

nieznany. Sprawdzania przed ostatnimi wyborami do Sejmu i Senatu
rozpoczęto w końcu sierpnia bądź w początku września 1991 roku,

Komisja. Z wypowiedzi publicznych niektórych członków Komisji

i obi.ęto nimi 7.000 osób.

można stwierdzić, iż miała ona dostęp do akt osobowych byvch
współpracowników UB i SB. Nie sposób jednak określić podmiotowy
i przedmiotowy zakres badań Komisji.
Konkludując. wyrazić naleźy pogląd, że obok braku podstawy

prawnej dzialania, nie dokonano zgodnej z ówcześnie obowiązującyml przepisam i rejestracji sposobu korzystania z zasobu archiwa] nego Centrdnego Archlwum MSW.

W MSW isbiiała rezydentura KGB, posiadająca łączników do
poszczególnych pionów (np. dla Departamentu 1 było ich 3). Po-

siadali pełną swobodę poruszania slę po budynkach MSW. Kontaktowali się nawet z naczelnikaml poszczególnych wydziah5w. Można
śmiato zabżyć że posiadali szeroki dostęp do akt operacyjnych.
Jaskrawym przykladem świadczącym o spelnianiu pod rzędnej roli
tajnych służb PFąL-u w stosunku do odpowiednjch slużb sowieckich,

jest tzw. Połączony System Ewidenqi i Danych o Przeciwniku /PSED/
- komputerowy system zbierania infomacji o osobach /cudzoziem-

v
Pracując w wymienionych w pkt. 1 zbiorach i biorąc pod uwagę
skalę i klucz w myśl którego niszczono dokumenty przyjęto poniższy

sposób ustalenia zapisu archiwalnego dotyczącego danej osoby.
W przypadku stwierdzenia obecności personaliów osoby w systemie kartotecznym /ręcznym albo komputerowym/ lub w spisach
t.w.,jakimisąksięgiinwentarzowe,ustalasięjejpseudonim.nrteczki

personalny i pracy. datę i podstawę pozyskania oraz kryptonimy i
numery spraw. w których się pojawiła.
Drugi sposób zakłada drogę odwrotną. Zaczyna się od pseudcminiów pojawlających się w aktach spraw operacyjnych. które z
kolei sprawdza się w kata]ogu pseudonimów by w efekcie ustalić
nazwiska i formy aktywności t.w.
W celu weryfikacji czy dana osoba była odnotowana jako tajny
współpracownik Dep. 1 MSW czyli wywiadu należy sprawdzić czy jej
nazwisko figuruje..

cach i o własnych obywatelach/ będących w zaintoresowaniu jednostek operacyjnych państw należących d o Układ u Warszawskiego.
Syrgnatarivsze porozumie nia dotyczącego PS ED zobligowanl byli do

a/ w kartotece osobowej na mikrofilmach, która jest fotografią
stanu kartoteki ręcznej z stycznla 1990 r.,

przekazywańia danych do centra!i w Moskwie z częstotliwością raz
nadwatygoclme.Chodzitotuoinformacje,któreprzezshiżbypaństw
niepodlegvch.są szczególnie chronione. WM system rejestrował
także osoby.zajmujące się dziablnością opozycyjną i tak w przypad.

c/ w kartotece odtworzeniowej Wydziału 1 BEŁA UOP, w jej wydzielonej części odnoszącej się do Dep. 1 MSW,
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b/ w kartotece czynnej Zarządu Wywiadu UOP,

d/ w zbiorze protokołów zniszczenia spraw czynnych i archiwd.
nych jako nazwisko głównego figuranta,
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e/ w zbiorze Kart Kwalmkacyjnych Spraw Archiwalnych Oest to

F!°ź:tf;#cyk%fi°kę:aieząo9mcóhw::ęnfo°ipcrh::}Zż:°wź°#s::=#`o9rsź
nazwisko gh5wnego fig uranta),
f/wspisiepracownikówDep.1(np.jakopracownikzewnętr2nylub
oficer 11 linii) znajdującym się w Samodzielnej Sekcji Kadr.

11. Kategorie świadomych współpraoowni.ków służb specjalnych
PRL:

praTk8jBłr#oP;;gnTknŁj.nne3owywgóbsr%P:°wńn:%:a;°##zg:
KS -kontakt służbowy -określenie osoby utrzymującej kontakt z
funkcjonarluszam i MSW w związku z zajmowanym stanowlskiem;

W wyniku powyższych sprawdzeń należy odszukać sprawy lub
protokoh/ zniszczen ia do których zarejestrowano weryfikowaną oso.
bę.Naichpodstawiemożnaustalićcharakterre/'esbacjidanejosoby.
W szczególnych przypadkach gdy lstnieje uzasadnione podejrzenie o współprącę z Dep. 1 MSW, a osoba nie figurujo w żadnym
z wA~ spisów mozna przeprowadzić postępowanje wyjaśniające za
pomocq zachowanych w archiwum spraw, meld unków dla Gablnetu

tegorii KP:

Mnistra oraz informacji dla .K}erownictwa Partil i F`ządu", czyli
materialów w których pojawlai.ą się kryptonimy osobowych źródeł

Konsultant-inforń`atorwykorzystywanyzracjiposiadanejwiedzy
specjallstycznej;

informacji.

PK - punkt korespondencyjny - osoba udostępnlaiąca swój adres
1 przekazująca dalej pocztę operacyjną;
LK - lokal kontaktowy - osoba udostępniajqca swoje mleszkanie
na potrzeby SB, MSW.

Uwaga dotyczy np. osób pracujących w przesztości w przedstawicjelstwach PF`L za granlcą lub biurach agend ONZ oraz dzialaczy
sbuktur emigracyjnych, podziemia regionu gdańskiego i warszawskiego czyli obszarów, które pozostawały w szczególnym zajnteresowaniu wywiadu.

VI
Konkluzją przedstawionych wyżej faktów i zastosowanych metod
badawczych jest:
a/ stwierdzono w kazdym odnotowanym w sprawozdaniach przy.
padku takt istnienia zapisów archiwalnych kwalifikujących dane oso-

KIN -kontakt informacyjny -mógł nieświadomie dostarczać informacj i; w przedstawionych materiahch są to wspólpracx)wnicy śwladomi; wspóbraca mnjej sformaJizowana niż w przypadl(u lw;
KP - kontakt poufny - stopień współpracy pośredni między lw a
KJN;

KO - kontakt operacyjny (poza Dep. 1) - nowszo określenio ka-

111. lnne określenia;

lTW-k -kandydat na tai.nego współpracown ika.
BEŁA - Biuro Ewidenęji i Archiwum

kartoteka ogólnoinformacyjna - zawiera karty z danyml personalnymi osoby zarejestrowanej, numerem i datą rejestracji ; jeśli sprawa

jestwycofanazopracowania,znajdujesjęwkartoteoekartazdanymi
personalnymi, nr. archiwalnym, kategorią sprawy (T\^/, KIN ftp.);

by jako t.w.. takźe wtedy gdy w niektórych źródłach byw ono
niszczone;
b/ przedstawiony zbiór danych nie wyczerpuje zapisów archiwaJ-

karioteka odtworzeniowa - z7`ajd ują się w niej takie same karty jak
w kartcnece ogólnoinformacyjnej; zostały wyjęte z worków w których
miały być przekazane do zniszczenia;

nych ishiejących w okresie przed akcją niszczenia akt;
c/ istnleją dalsze możliwości badawcze mogące dać rezultat w

ogólnoinformacyjnej;

postaci poszerzenia podmiotoweg o powyższego zbioru.

Objaśnienia po|ęć w \^/ystępuJących materialach:
1. Nomenklatura jednostek operacyj.nych :
Departament 1 - wywiad;
Departament 11 -konbwywiad;
Departament 111 . Stużba Bezpieczeństwa;

Departament lv - zabezpieczenie operacyjne kościola:

Deparment V - zabezpieczenie operacyjne gospodarki nar,o-

ZSKO -system komputerowy zawierający dane jak w kartotoce
ZO - zabezpieczenie operacyjne - rejesftacja osoby w księdze
rejestracyi.nej w celu zabezpieczenia wspóbracownika przed równoczesną rejestracją przez inną jednostkę;
OZ - osoba zabezpieczona - inne określenie ZO; .
teczka personalna tajnego wspólpracownika (w Dep. 1 kontaktu
operacyjnego) , dokladn e dane asobowe wspótpraoownika;
teczka pracy 11^/ (KO0l) -zbiór dokumentów współprdcy;
księga inwentarzowa - spis złoźonych do archiwum dokumentów
dotyczących tajnych wspóbracowników;
księga rejestracyjna - spi.s rejestrowanych kolejno spraw;

dowoj;
Departament Vl - zabezpieczenie operacyjn® rolnictwa;
Biuro .Cr -kaJtoteki i archiwiim;

Określenie „material częściowo zniszczony" oznacza np. zniszczone a`kta i zachowany mikrofilm.

Występował wewnętrzny podział departamentów na wydziały,
które dzioliv się na sekcje.
W komendach wojewódzkich jednostki depahamentalne (Dep. 1,

Materiav złożone do archiwum mogą posiadać sygnatury;
a) n-rzymska jedynka występująca po numerze a/chlwalnym,
określa teczkę pracy i personalną tajnego pracownika

Dep.11 ftp.) miah/ swoje terenowe odpowiedniki w postaci wydz]`atów
• o odpowiednich numerach.
Stosowany zapis: np. Dll -Departament 11.
Wl 11 -wydzjał ' ,1,

Wll Dlll -wydziat 11 Departamentu 111.
Slll Wll -sekcja 111 wydziału 11, itp.

Wl 1 WUSW -terenowy odpowiednik Dep. 11 w wojewódzkim urzę-

dzie SW.

b) /ll-rzymska dwójka występująca po nr. archiwalnym, określa

materiaĄ/ operacyjne (sprawa operacyjnego sprawdzenia, sprawa
operacyjnego rozprscowania)
c) /lll-rzymska trójka występująca po nr. archiwalnym określa
sprawy śledcze

d) /lv-rzymska czwórka występui.ąca po nr. gchiwalnym, określa
sprawy obiektowe.
Numery archiwalne łamane przez cytry arabskie V1, A!„..) oznaczają odpowiednio taJ<ie same kategorie jak w punktach ad, z tym,
źe materiał archiwalny znajduje się na mikrofilmach.

WYPOWIEDŹPREzyDENTARPLECIIAWAŁĘsy
Wa7~szciwcz, 3 czertłccz J 992 r.
Poprzegranymstrajkuwstoczniwgrudniul970rokuprzysiągłem
Bogu i sobie, że będę walczyl aż do zwycięstwa nad komunizmem.
Byłem przywódcą stajku, próbowałem róźnych możliwości i różnych
sposobówwalki.Aresztowanomniewielerazy.Zapierwszymrazem,
w grudniu 1970 roku, podpisałem 3 albo 4 dokumenty. Podpisałbym

prawdopodobnie wtedy wszystko, oprócz zgody na zdradę Boga i
Ojczyzny, by wyjść i móc walczyć. Mgdy mnie n(e złamano i nigdy
nie zdradziłem idealów ani kolegów.
Przysięgę swoją wypełnitem i doprowadziłem do naszego zwy.
cięstwa. Pragnieniem moim jest, by wszystkie materiav, wszystkie

przesłuchania, w tym svnna rozmowa z bratem, zostały opubli.

kowane. Jestem pewier`, że one dopiero wykażą brawurową walkę
i sposoby, które doprowadziv do zwycięstwa nad komunizmem.
Odkladatem to na późniejszy termin. gdyż w Ojczyźnie dzieje się
wiele innych , ważn ie/'szych i wymagających rozstrzygnięć spraw. Ale
ponieważ ten temat poruszono właśnie teraz -prosz)ę bardzo. Jestem przekonany, że księga mojego życia i dojścia do zwycięstwa
mogłaby być w cavm tego słowa znaczeniu pouczająca. Jedno
bzeba by tu jeszcze dopisać: to, że nawst komuniści i SB nie
szantażowali mnie sfabrykowanymi materiałami, które tu i Ówdzie
krqźą,bowiedzieliiwiedządokładnie,źetojestpoprostunleprawda.
ldąc drogą współpracy nie doszedlbym do zwycięstwa - do pokonania SB i komuny.

LIPIEC -SIERPIEŃ 1992
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SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH
256. KC"FEF`ENCUA PLENAFłNA-EPIS KOPATU F'OLSKI
Siostry i bracia
Zgromadzenle w Przgmyślu w plerwśzą rocznicę beatyfikacji bis-

kupa Józefa Sebastiana Pelczara, który pasterzowal w trudnych
warunkach po odzyskanlu niepodlegtości po 1 wojnie Światowej, w

jego trosoe o dobi.o wspólnie szukdiśmy inspiracji do podjęcia złożonych. problemów dnia dzisiejszego.
Podobnie jak w czasach błogostawionego biskupa PelczaTa, odzyskanie wolności łqczy się dziś z trudem wlaściwego korzystania z

ąi:,j;kl:::ieśan:i:l,:3::a:is*g;e,wo.s:ymsi,:mnleĘ3Łoj3isz;o.zwnu.gs.er,=
taltiryzmu.Przejścieodtegosystemudodemokracjiwywołujewiele
bole6nych zjawisk i napięć społecznych. Me wolno nam unikać

w któłym podstawową rolę odgrywają: prawda, sprawiedl.woŚć, mlłość, przebaczenie, alo również prawo do źycla, do pozbawienia
wiary i publicznego jej wyznawania.
Wymaga to stwoTzenia nowego porządku prawnego. w kórym
ustanowione prawo ludzkie będzle respektowak) tad moralny opart)/
na prawie Bożym.
W rozwiązanlu trudnych problemów chwili obecnej uwzględniać
zasady sprawiedliwości, kierując się równocześnie nakazem: .zło
dobrem zwyciężai.. Stąd też nikt nje powinien powodować slę nienawiścią, pomówieniaml czy pragnieniem odwetiL Nie wolno jednak
znpominać o uczynionym złu, które domaga s.ię zadośćuczynlenia
za wyrządzone krzwdy moraJne i materialne. Trzeba więc. by wi.

:::łpłe%pr#z:,%,Lstsźeg5Łuz%ąwdod:Łnr5,#:,::aastęg:,#rgdnu:

g;U#:#cjruesstiti:'j%i:=:ń":ye:;L"ai::epgr:;="#ę::zkw°:j:

naród ma prawo do tego, by osoby obciążone poważną winą nie

niszczyt dobro wspólne, stanowił przyczynę dewastacji moralnej. U

pehiy w życiu państwa doniosłych tunkcji publiczriych.
T*ie podejścio do tych Uudnych spraw będzie służyć po|odnaniu
narodowemu, od budowie autorytotów, tworzeniu nowych warunków
życia społecznego, lnspirowanych duchem ewangelii.
W realizac|i tego dzialania nie wolno zniechęcać się ani ułegać
apatii. Nie zapominajmy, że „gdzie (...) wzmógt się grzech. tam

|ejźródelznajdowatasięfałszywałdeologiastanowiącakolektywnad
osobą ludzką. Odrzucając ismienie Boga, atelzm marksistowskl
zacieral obiektywnq różnicę między dobrem i zlem moralnym, budowal system oparty na przemocy, nlesprawiedllwości i fałszu.
Przez dhigie lata wypadło nam wszystkim żyć w strukturach zor-

gao?L;3Ti::Lp,r#eTeogyśśpbodm.i.mh:;o:bawęg,nnę.pś.oinw®agonśycgmw,óu:2Ę#

8Ę&boąr:d=:;acńźk:gózz=an?:zmb*nc:aś.ć:rgnt::r%:Tć:aśjraś%:ę;t:
wala !ch często więzienie, a nawet śmierć. Przykład ich postawy
utatwił innym obrong wbsnej godnoścl.
W doświadczeniu przemocy i zta wiele osób, pod wpływem sła-

=ś::'Byij,Znper#rtic;ą,Ptj#'°prj:frn#okw°om#:rm;:::#ydzee.

!jjiii%p;:;';:#§j:r:i;ąĘ::dę#;iał!Zii°wą;n:#§u:iisik:ionn°x;łi;:
i clobro narodu stanowib podstawowy motyw ich dziabnia.
Apelujemy do twórców kultury: bądźcie wraż]iwym sumieniem
narodu, wydobywajcie piękno, uczucie wytrwabści i wspomagajcie
społeczeństwo w odzyskiwamu optymi2mu.

pczący prawa nadane czlowiekowi przez Boga. Po upadku tego

%?ti{Un::eupśj,ę;!i;ys}pe3==:ecg:rż°hwu:jk:=:#e°ni:rannóe;°uZ;a.
zględ nialby ogrom wyrządzonych krzywd.
W tym narodowym rachunku sumienia należy uwzględnić różne

F:3a;bę#Ęłą:C:ś::d#nen::Złu*°gd;t,y:sł#;€akę:,śŁł#Ł:j
wrażliwość dobrze formowanych sumień 1 pielęgnujmy wlarę w mo.
żliwość stworzenia sprawiedliwego ładu. Oźywiani ewangellcznym
duchem modl.Ltwy. miłości i ofiary, ksztaftujmy wiarę w możliwość

;PoĘT:emg;PkTj#gea:n8St:.:#jsapn#w°#ęrewyzr:żni=doe#tasd:iE
ioeę:;i:ęr:'i:fź:e,gz,o;cT,::.|o#om':gąpco:gan:ie&r:::aśćJ,ntk#ętcę:
lub usunięcla, czy przynajmniej ograniczenia pewnyoh form zła
społecznogo. nie czynł tego z lenistwa, z lęku czy też w wyniku
zmowy milczenia lub zamaskowanego udziału w złu, albo z obo-

duchowej przemiany cztowieka i przemianę takq starajmy się wspiersć!

Maryi, Królowej Polski, zawierzamy losy naszej Ojczyzny ufając,

;ecź:?#sb#e}j#?rron;Ł;#śbłboęddpa;ew:o*łfn::cSź:?uTo!:ć°dn}U

16).

Ponowniezachęcającdotrwanianamodlitwiewintencjachnaszej
Ojczyzny, udzielamy wszystkim pasterskiego bbgosławieństwa.
Podpisali:
Kardynałowl®, Arcyblskupl 1 Blskupl zebran] m 256. Konferenc|l Plenarno| Episkopatu Polskl

Odkrycie przyczyn niesprawid liwości powinno prowadzić do tworzonia nowego porządku, opartego na chrześcijańskich wartościach,

Przemyśl, dnia 20 czerwca 1992 r.

jętności; tego, kto zasbnia się twierdzeniem o niemożności zmiany
świata; 1 również tego, kto usituje wymówić się od budu czy ofiary,

podając różne racje wyższego rzędup (F?econc/.//.ało el paen/.łen#.a, nr

Po TRZECH ljA:mcH TARGOWIcy
Po Uzoch latach współpracy z komunistami, po trzech latach
trzymanlaochronnegoparasolanadzlodziejaml,oszustami,aferzystami i jak się okazało agentami UB i SB -Neosolidarność deklaruje

go#dpa°mwors:T„.n#m?#°#Fę3Ł#z#;gaoNj;#:i%#jnc:;r:WK°:Umii
tecie .Solidamoścr (MRK„S') za swój program przyjęliśmy walkę z
nomenklaturą PZPF`, w celu dekomunizacji kraj u, gdy walczyliśmy.o

:ppłoew:z:#ea,#,;%d:;j::;as:rwanj:ezde,t##cKj==u#b«TCF:r=
zagwarantowaniadlakażdejpolskiejrodzinygodnegopoziomużycia
• Neosolidarność w tym samym czasie wyblerała Jaruzelskiego
ptozydontemPolski,rozdawałastanowiskaministerialnezlodzłejom]

gncigr:aT:ć:e;#?mtakkt#i:j'Sp%::=:g:,Słys±epmzuó8Zb:#sŚ:ię:
koszt naTodu polskiego. Dlugi zaciągnięte przez PZPF` i długi Neosolidamości mają ten sam wymiar i ten sam smak. To miliardy
dolarów strat, to rozczarowanie, gorycz i zwątpie.nie milionów Polaków w sens roblenia czx3gokolwiek. To zadiima i rozpacz na twarzy,

gdy pomyśli się, że tak wlelu z naszych szeregów oddało źycie po
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to,jaksięokazuje.abyponowniecisamiszubrawcysięgalipowładzę
nad nai.T\i. Wydarzenia, które następują po sobie od 04.06.1992 r.
wykazują dobitnie, że nomenklatura komunistycTa po 3-lemim okresie budowan ia przyczółków, a zar&em dep resionowania wartości
i dążeń „Solidarnoścr przechodzi do ataku personalnego. Po nie.
wątpliwym sukcesie opanowaniu Belwederu, z którego wyeliminowala ludzj z opozycji demokrgitycznej, obciążonych jakby nie było w:ną za Targowicę „okrągłego stołu", zdobyta - przynajmniej na razie

Linngtt:rpsn#r#re-ś:1eamdmśa##:wti:or:ąodź::eŃ%u:.ą#eŁnoemenklaturze PZPF` potrzebne parasole i bamry ochronne.
Przejęcie F]adia i Telewizii, Polskiej Agencji Prasowej, powrót
oficerów słuźb specjalnych związanych agenturalnie z KGB i GF`U,
to już nie sygnał, że coś się źle dzleje, TO BUDOWA TRWAŁEGO
UKŁADU POLllYCZNEGO UKI EF`UNKOWANEGO NA POZOSTANIE W OF`BICIE MOSKV\/Y

Czy można byb temu zapobiec? Tak. Można było i jest jeszcze
taka szansa. Ale nie wykorzystamy jej gdy jednostki będą biw się.o
miliony. mliony ludzi. którzy przecież widzą tak samo jak my, ze
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POLSKA GINIE. Widzą i nie roagiijq. Ten brak reakcji to juź nie

kwostla pomlędzy strachem, a odwagą 10 SPFiAWA ZŁAMANIA
MORALE NAF`ODU.

Bo cÓż to za morale. gdy sVszy się i widzi w telewizji jak ksiąclz
Ck>bulakbmienarzeczsowieckichagentówiprzechodzisięnadtym

łŁg:o#nT:ś%::#:n:e;,3żgngTi=.f:ŁLg;Siiiz:;:zś:r?:;;g;!

ro:ainyii5ęgjęJ;d=#*ę#:iFokł2)ożŁejhb#,P3,:i:Ły;?zwy-

Czy Neosolidamość wyrażając dziś chęć „dokończenia rewolucjj

•oS#do:#°E%ż,;Eąj3śS&bż;Perr%:L:;pbow°r:ikjo#|kn°is:Ón;,dpo°:::i
dzy? Ze oprócz ochronnym parasolem, grubą kreską, była również
pancernym pociągiem, który przewiózl nienaruszoną nomenklaturę
komunistyczną przez wszelkie rafy i trudności., których doświadczaJiśmy my wszyscy, przez te trzy lata?
Czy wobec tego można zaufać Neosolidarności.? Twierdzę, że nie

:tr:j:ZekAgśojuszpeć#j%rg:nśeżępsgj#fc%%EOAkGÓE#T%#ź

cięstem w 1989 r. Swym, bo przecież nie Polski. Ne ma ich dzisiaj
anipodSejmem,anipodBelwederem.Niemaichwzakhdachpracy,
anl na ulicy. Znowu pozostdiśmy sami. A przed nami ton sam
nikczemny przeciwnik, który w latach 60-tych i 70.tych oskarżał
Polaków o warcholstwo, a dziś - zapewne bez żenady - oskarźy nas

rażony Uchwałami tzw. lv Z)azdu każe przypuszczać, że deklaracja
.dokończenia rewolucji „Solidamoścr to tylko sk)wa. A tak naprawdę
to chodzi o kolejne chwile potrzebne do opanowania całości sytuacji.

o .myślenie komunistyczne" o brak realności o ślepą nienawjść. To

:r:;zpyp3ęLooy;ndjFanko##hr::%t#eFył%:Łm:nj:yere:eó#oTj#

rTy. z telewizji i gazet dowiemy się, że wszczynamy zamieszki i
sieiemy niepokoje, że po nszych pokojowych manffestacjach wla,
dza znajdzio .dotkliwio pobitych i obrażonych", że stoimy w poprzek
na di'odze przem ian. że swym nieprzejednanym, niereformowalnym
myśleniem w starym stylu zamykamy Polsce drzwi do Europy. To
znowu my zapełniamy więzien ia.
Myśleliśmy, że to co może nas najgorszego spotkać, to .Rzeczpospolita l<olesiów'' urodzonych w Ljpnie i koło Lipna. .FLzoczpo-

spolita kolesiów" zlożona z „wybftnych naukowców- z dziedzjny
elektrykj, prowadzenia samochodów i skupu dolarów, którzy gdy

jgssź;ąź:ągtpdm:tb°o„:uffizyuł#śzmą;..EzeECcTp,Stśśc;°L[FĄUż\SEęunśtśt#
.Stała milość. wszystkich do siebie tzn. składu pokrągłego stołuq, a
następnie Komitetu Obywatelskiego przy . Bolku" L. Walęsie, obecnie

.BOLKIEM. . WAŁĘSA NA CZELE. Ten brak jodnoznaczności vn/-

lnteresów, które tal( naprawdę nie zostaw podjęte, bo ich byt nle
wyszedł zna nasze myślenie i marzenie. Wszyscy ostatnio powtarzają: .elementem stabilizującym sytuację w Polsce jest popława
ekonomir. To dobrze, bo w 1989 r. MF`K„Sb byla jedną z nielicznych
suuktur, które o tym mówiv i pisav. Ukladającym się przy ,,okrągłm
stole-czyliczerwonymiróżowym-chodziłotylkojwylącznieopodzial
w plaszczyźnje politycznej. lch myślenie było, jak widać kTótko.

wzroczne. Posiadana przez nich władza polityczna nie tylko, że nie
stabilizuje sytuacji, ale jest wręcz motorem wszelkich napięć, cha.
osu, anarchii i bezprawia. 1 tak pozostanie, dopóki nie zostaną
złamane podstawy interesów grup nomenklaturo`^rych, których ojcgm chrźestnym był M.F. F]akowski. a których wyrazici.elami obecnje
są różni: Vmczkowie. Sekuv, Urbanowie. Prz)/wieczerscy...

.trójki" i .piątki" nie jest pmiłością", która ma za zadanie przynieść

dobro Polsce, aJe faktem, że każdy na każdego ma jakiegoś „haka"
lub .teczkę". A więc, krótko mówiąc, ludzi tych łączą przestępcze i
agenturaJne powiązania. Ci konfidenci komunistycznego systemu
sami nie odejdą. Nio odejdą też przy pomocy głosowania parlamentarnego, bo musieliby sami przeciwko sobie gk)sować. Jch może
oclwohć tylko społeczeństwo polskie, wyrażając swoi.e niezadowolenie na ulicach miast Polski. Ten „uliczny parlament., jeżeli chce
mieć qczyznę, w któroj będzie mógł spokojnie żyć i pracować musi
zdecydowaó się na walkę o swoje prawa. Nie moźemy liczyć na to,
że ktoś coś za nas zrobi. To biemo czekanie, może okaziać się
czekaniem na śmierć moralną, ekonomiczną, a w końcu dla wielu fizyczmą.

FER:;1E9%8ti:#:!#EL##Ś;:5°ŚS:L5M#:f:C8wzk:gś,Ti%;ffio#:
gowicy „okrągłego stołu" nie ma wątpliwości, że otrzymali.śmy „F(ze-

czpospolitą kapusiów i zlodziei", a ich władza utrzymywana jest nie
dzkiki przyzwoleniu społeczeństwa polskiego, ale dzi.ęki zgodzie
Moskwy i nomenklatury PZPR, która posiada w swych archiwach
wystarczające dowody aby i)rzymusić obóz zdrady narodowej do
prowadzenia Polski drogą w, przez siebie. wytyczonym kierunku.

t#%eNtAgMdyDPo°;8SMt%żeF6!U.żsami.nigdyniewyrszimynatozgody.

Edwaid MIZIKOWSKI

DO CZŁONKÓW KONFEDERACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ
Piszemy, do Was, my, założyciele Konfederacji, którzy nią kierowall 1 za tę działalność spędz].li kilka lat w więzienlu. Odeszliśmy z

słjy:#:=:;wemfj,:oz:ęoEkŁł:łyę:p#k:,ąd3óo#dż3:T®of;ogł:r,##;%%to;
uważając, że naloży unikać waśni i sporów na tonio obozu niepodległoścŃ.owego. Jednak zachowanie klubu parlamentarnego KPN

w czasle głosowania wniosku o obalenie premiera Jana Olszewskiego zrTiusza nas do zabrania głosu.
Oświadczamy, że klub parlamentffny KPN, ulegając woli p. Leszka Moczulskiego postąpił nikczemnie. Sprzymierzyl się z komunistami i zwolennikami „grubej kreski". Poslowie KPN, kolejny już raz.

głosowali wspólnie z komunistami, przeciwko ugrupowaniom patriotycznym. Postąpili tak tylko dlatego, iż Premier Olszewski nie
ulegt dyktatowi p. Maczulskiego i nie dał KPN wskazanych stan owisk
w rządzie. W odpowigdzj grupa p. Moczulskiego weszła na drogę
destukcji państ`^ra. Ządza władzy, chęć zajęcia stanowisk ministerialnych, przesłoniła poslom KPN interes państwei. Okazało się,
że program niepodległościowy, dzięki któromu ci postowie trafili do

sejmu, był pust)m frazesem , oszustwem wyborczym.
Jesteśmy przekonani, że p. Leszek Moczulski i jego wspft.ra.
cownicy nie są godni miana niepodlegbściowców. Zachowanie to
Zdaje się potwierdzać zffzift, jaki postawiono p. Moczulskiemu w
materialach przedstawionych Sejmowi przez resort ministra Antonlego Macierewicza. Milczeliśmy, kiedy pokazywano nam ankietę z
zapisem o przynależności do partii kom unistycznej wypehioną przez
p. Moczulskiego, Nie wspominaliśmy o jego kontaktach z tajemni.

LIPIEC -SIERPIEŃ 1992

czym .przedstawicielem" KC PZPF` w 1 976 r. Nie reagowaliśmy na

ostrzeźenia o agenturalnych powiązaniach p. Moczulskiego takze ze
strony osób działających w ugrupowaniach niepodlegbściowych.
Uważaliśmy, że jego pisarstwo, pobyt w więzieniu i głoszone poglądy
są wystarczającą rekomendacją uczciwości. P. Leszek Moczulski
swym zachowaniem w Sejmie podważyl to nasze przekonanie.
Czlonkowie KPN powinni wyciągnąć wnioski z postawy kierownictwa KPN. Należy wystąpić z KPN lub zniienić kierownictwo Kontederacji.

Warszawa, 1992-06-10

Tadeusz STAŃSKI
Rom ua]d SZEREMIETIEW
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UCHW:AZA SENA:TU R:ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 1992 r.
w spnawię procesu ujswnh3nis b)Ąich wspóęraccrwników SB i UB
1. Senat F`z)eczypospolitej Polskiej swierdza, że konleczność usu-

ln. Sendt F]P stwierdza że:
1. nstuszenle ta|emnicy państwo\^/ej, kt6rą objste są informacje

nięcia byYch pracowników 1 wspóbrac"/ników UB i SB z ważnycli
w Państwlo funkc|l publlcznych oraz st`^/orzenla przestanek do nie-

przedstawiono przez Ministi'a Spraw Wewnętrznych w \^/ykonaniu
uchwav S®jmu z dnla 28 maja 1992 roku - nle zwalnla z obowlązkii
dot/zymywania nadal tej tajemnicy,

:i:j::,:yamnjapop#i:bt::;r°abwyieftdftłcohścfiuin*:j;u:m:Lzyb:#:cz-n!eg:

wy2#:Tnaf:j,emuadc7#:no°bp:3:jzmMi#i:Łaos:::br=W#[%#

rozwoju demokracjl w Polsce.
Tej pobzebie Fąp dawal wyraz już w uchwale Senatu 1 kadenęii z

czywiście wspóbraoownlklem UB lub SB.

g:L;ęt:,;:z:z,::::::;#wd#pwmp:#T=dżnł##jwn:::e##mę
tego skutkami.
11. F`ea«zaq.a uchwab/ Sejmu z dnla 28 maja 1992 roku -`A/ymaga

uchwalonla odpowlednie| uBtawy.
SenatF`PzobowiązujeKomisjęPrawCzk)wiekaiPraworządnoścl.
Komisję lnicjatyw 1 Prac Ustawodawczych oraz Komisję Konstytucyjnądorozpoczęcjaniezwbcznieprac,którychwyniklstworzyvby

podstawę do podjęcia przez Senat lnlcjatywy ustgiwodawczej.
Senat zobowiązujo Ministra Spraw Wewnę02nych do udostępnionia upowaźnionym przedstawicielom wymienionych Komisji
wszelkich materiah6w niozbędnych przy pracy nad lnlcjatywą.
Sprciwozdanio z tych prac powinno być przedstawione Senatowi
w ciągu czterech tygodni.

Nie przesądzają więc kwestii, czy osoba tam mpisana byh rzelv. Senat F`P zwraca się do Marszałka Sojmu o udostępnionie
Senatowi materiałów i wyników prac Komisjl powołanej przBz Sejm
do zbadania \^/ykonania przez Ministra Spraw Wewnętrznych uchwaly Sejmu z dnia 28 maja 1992 roku.
Jest to niezbędne z tej racji, źe problemy objęte pracami Kom®l
dotyczą również niektórych członków Senatii.
V. Bezpieczne zachowanie cabści zasobów archiwalnych MSW

jest ważne clla bezpieczeństwa Państwa. Dlatego Senat zwraca się
doProkurato/aGeneralnegoF`Powszczęcieonergicznogoślodzt\^/a
w Sprawie niszczenia ald MSW w latach 1988-1992 oraz informowanie Senatu o przebiegu i \^/ynikach tego śledztwa.
Vl. Senat zobowiązijje Komisję F}egulaminową Senatu do udzielenia prawnie możliwej pomocy tym Senatorom, których prawa przez
wykonanie uchwav sejmowej z 28 maja 1992 roku zostały naM
Szone.

FRAGMENT SPRAWOZDANIA PROKURA:TORA
rejonowego w Brzegu p. T:adeusza Stępnia przeczylany na sesii
rady miejskiej w Brzegu w dniu 25`VI.1992 r.
„Sprawa,którajestświeżodatowmazl3.Vl.1992r.związanajest
z organizowaniem manffestacji w Brzegu przez Partię Wolności w
czasie, które| publicznie zniewaźono prezydenta F`P Lecha Waęsę
zarzucając mu działalność agenturalną, dopuszczono się tam jesz.
cze naruszenia ta|emnicy państwowej i innych zdarzeń. W każdym
bądź razie zleciłem swojemu podległemu prokuratorowi wszczęcie
ślodztwa w tej sprawle z art. 270 k.k. paragraf 1 k.k., który to przepis
stanowi, że: kto znleważa, lży naród Polski, naczelne organy pań-

stwowe podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności. śledztwo

#tkda::;icŁ:kk!e"S:he:,%nLUodgn:ew?ersepsra°wd::°uTŁe*Zi'cTnb°oś3!b3:wę#:ś
mnie tajemnica służbowa. Jaki jest zakres odpowiedzialnośa. tych
osób w zakresie ewentualnego popehienia przestępstwa z artykułu
270 i 273 p. 1 k.k. 0 wynikach tego śledztwa 1 sposobie jego
zakończenia powiadomię radę w stc6ownym czasie.
Ocl TedakGfi.. Prokurator ręionowy Stępień w stanie wojennym był
wiceprokurat-orem znany z represjonowanla działaczy „Solidarnośc'.".

CELE I ZADANIA BIEZĄCE
Nowa Targowicxi |awnle przojęha rządy w kraju. Ręka w rękę z
bywmikomunistami.Publiczniekłamią,odwracająiniszcząwartości,
kplą z prawa i rozsądku. Za nic ma|ą honor i pol`ityczną uczciwość.
Chcemy tę agontiirę, Żhodziejską władzę pozbawić władzy.
Naszo celo:
1. Ujawnlenio agontów i pozbawienie ich kierowniczych stanowisk.
Natychmiastowe odejście Lecha Walęsy.
2. F`ozwiązanie parlamentu, demokratyczne wybory Sejmu,

Senatu i Prezydenta.
3. Przeprowadzenie sqdu nad komunizmem, materialne rozliczenie i ukaranie winnych. Zakaz pełnienia publicznych funkcji przez
5latbyłychsekretarzyPzmoTazpromhentnychdziahczyZSL,SD,

6. Wybory samorządowe w oparciu o nowy regiomlny podzisl
kraju.

Nasze metody:
1. Budzenie wrażliwości i sumienia narodu poprzez domonstracje
uliczne, strajki polityczne, akcje cywllnego oporu i obywatelskiego

posłuszeństwa.
2. Organizowanie wieców i mani{estacji w Warszawie celem wyrzucenie Lacha WaĘsy z Belwederu.
3. Budowa struktur własnych i wspótpraca z niepodległościowym,
antykomunistycznym obozem moralnej i politycznej od nowy Polski.
Przewodniczący Solidarnoścl Walczącej
1 Partii Wolności

i PAX.

4. Uchwalonie nowe| konstytucji.
5. Porządkowanie nowej gospodarki. retorma oświaty 1 nauki,

Kornel Morawtocki
12.06.1992 r.

shJżby zdrowia, wojska, policji i wymiaru sprawied[iwości.

LECH WAŁĘSA MUSI OD.EJŚĆ
Domagamy się ustąplenia Lecha Walęsy ze stanowlska Pre.
zydenta RP. Najwyższego urzędu w państwio nie może sprawować

=b#e±ąkńBTź#Ł&e:!:twiTj:Lmriót:ia::#:',d;:ź:Wdsp#broar:awmą
Flządy Watęsy szkodzą Polsce, sprzyjają byłym komunistom, gwarantują lmperialne interesy Moskwy.
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Na okres przejściowy funkcję głowy państwa powinna przejąć
kilkuosobowa F`ada Prezydencka zlożona z ludzi o nieposzl?kowanym autorytecie polftycznym. Wybnić ją mógłby Senat, oczyszczonyzagentów.Radawciągu3miesięcymiatabyprzeprowadzić
nowe wybory prezydencklo. Godność te winien piastować czhJw'Lek

prawego charakteru, nie splamiony uczestnictwem we władzach
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okresu komunistyczriego. w ugodzie pokrągłego stołu., w rzgdach
Tadeusza Mazowieckiggo i Krzysztofa Bieleckiego.

bmagamy się kontrolowanego przez społeczeństwo ujawnlenia
agentówUB,SBiwywiaduLWP(zlat1945-1990).LochWahsamusl

:t#€'jTourgśad#ź3t',,*:ę(grdar,:de%.3'pa;:Sgrąye;:wsmtia,g|kur;j:#a
po#sS::Yd°oPBęrr':'e&ewtneegg°oAppaeJ#tBi::S'cęr;Wrgłpw:;:abcr%t:
Maa.eją 5,11 piętro, tel. 22-13€2.

Solidarność Walcząca
Partia Woln oścl

Mlędzynarodowy F`obothiczy l(o mitet „S".

UJA:WNIENIE AGENTÓW.
Szanowny Pan ie Przewodniczący. Szanowny Psnie Prezydencie,
Szanowni Posłowie.
Zostało mi powierzone przez Komisję Lustracyjną zadanie zapoznanie Was z wynikami prac waszej kcimisji: protokołami lustracji. Alo

tycznej Pariji Czech podpisab deklgacjg stwierdzającą, że nigdy nie
wspft)racowali oni z StB i zgadzającą się na dalsze badania w tej

g:Z:tr:restTod;:eŁ:i+ĘoZ#sapmójbnr=#!5tFcchhcra°Łeygjwr'ć#;e2

:prawle.WtrakcjepracyKomisjadokonalazaskakującegoodkrycja,

powiadomić Was o procedurze clziałań, przyjętych przez naszą
Komisję oraz o faktach, które przez nią zostav zebrane.
Nasza Komisja zostata powołana w celu zbadania wypadków z
17.Xl.1989 r. Sktada się z członków wszystkich pariii zasiadających
w parlamencie z wyjątkiem partii Egyutteles, która chciala być reprezx)ntowaJla przez inną partię. Poniewaź poszczególne partie są
reprezentowane w proporcji do swojej siły w paTlamencie, ".emożliwe jest by prace komisji byv skierowane przeciwko jakiejś partii.
Fąezolucja nr 94 przyjęta przez Federalne Zgromadzen)e tl .1.1991

nakhda na rias zadanie zdecydowania o tym, czy ktokolwiek z
członków Zgromadzenia, ministrów. ich zastępców, pracowników
sekretariatu premiera czy Federalnego Zgromadzenia jest zai.ejesbowany w kartotekach mi.nisterstwa spraw wewnętrznych jako
współpracownik StB. Rezolucja nakłada na nas zadania poinformowan h tych , którzy zostali pozywn ie zidentyfikowani o wyni kach
naszej lustracji. F`ezolucja nr 94 naklada na nas obowiązek ujawnienia nazwisl( tych osób. które w ciągu 15 dni ocl daty zawia.
domienia dobrowolnie nie zrezygnują ze swojch stanowisk.

Me tracąc z oczu obecnego stanu naszych badań przedstawimy
wyniki naszych ustaleń dotyczących tylko członków Zgromadzenia
Federalnego. Wyniki naszych badań dotyczące innych osób, wy-

śwFar5:ir.%#zł':ś:,;kl;%aócJżęn:;:Ózdwyiąb"ni:o;w.Zg:okT:d#anfsę

ze poza pojedynczyml wyjątkami, jej cztonkowi.e ni.e byli pierwszymi,
którzy od 17.Xl.1991 mieli dostgp do materiałów dotyczących ba.

8:en:jsź::%:rr:b°asdó:,.agn:kb:ę3jfu8t°r=ięg|g:c#e°zrł::asąn!:s;ywt
pracownikami StB. F}ozważamy więc kto mial dostęp do kartotek.
Po pierwszD funkcionariusze StB., którzy werbowali i utrzymywaJi
kontakty z agentaLmi oraz in ni pracownicy StB, którzy administrowali
zgromadzonym i tam materiatami.
Po drugie członkowie komitetów ochrony /members of sceening
commttees/. którzy mieli dostęp do materiaksw w czasie wykonywan ia obowiązków shiżbowych.
Po trzecie pracownicy Biura Ochrony Konstytuci.i i Demokracji
rinstytuęji. która zastąi)iła StB/, którzy pod nadzorem trzech kolejnych
dyrektorów mieli. dostęp do materiałów zgromadzonych zarowno w
źu.chiwach MSW centralnych, jaJ{ i lokalnych.

Po czwarte ministrowie spraw wewnętrznych rządu federalnego i
republikańskieg o oraz delegowani przez nich pracownicy.
Po piąte , kiedy m inisterstwo spraw wewnętTznych było kierowane

przez trzech ludzi - a więc faktycznio przez nikogo . w okresie
poprzedzającym powstanie F`ządu Jedności' Narodowej, warunki w
ministerstwie bw takie, źe prawie każdy był w stanie wynieść
dokumenty i akta StB.

mienionych w b.eści Fąezolucji 94 będą przedstawione przewodni-

11* więc można przypuszczać, źe akta operacyjne StB są w

czącemu Zgromadzenia Federalnego i Premierowi. Następnie
Komisja zawiadomj Federalne Zgromadzenie o ustaleniach Komisjj
i ich konsekwenojach dla wymienionych kategorii osób ńż2 V czternastu członków rządu i 60 innych wysokich urządników zostak)
uznanych za wspótpracowników StB/.

posiadaniu znacznej liczby osób. Mamy konkretne dowody, że poszczególne dokumenty skatalogowane jako zhiszczone jeszcze is.
hieją. i mamy dowody. że poszczególne alda przed zniszczenlem
fotografowano.
• Usunięcie wspótpracowników StB z rządu i ciał ustawodawezych
jest jedynym sposobem aby uchronić sprawujących wysol(ie fiinkcje
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państwcwe współpracownlków StB przed szantażem, a kraj przed
seriami polftycznych skandall, które mogłyby wybuchnąć w prze-

łomowych dla pańs"/a momentach ,
Z tego punktu wldzenia, praca nasze| komisji nie czynl nikomu

uznana za kandydata na tainego wspótpracownika. Jeżeri dana
osoba zostala |uż zarejestrowana jako podlega|ąca obserwacji cą/
usposobiona wrogo, nie byb pobzeby zakbdania nowej kartotoki informacje byty dobczone do istnie|ącej dokumentacji.' lGedy potrzebne materiav zostały zgromadzone, funckjonariusz StB przy-

gotowywał proiekt worbunku przyszłego wspóhracownika, który

Łg;y:i,;:;.h:,:Ę;,%}Ę:śÓ.#wĘ;:;;%?oi'fi?#3#iźogr.d#ć

widzlane w rozwoju połitycznej sytuacii na Morawach i w Słowaęii.
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być użyte do jego kompromitaęii. Następnie funkcjonariusz pod-

pisywał projekt 1 przekazywal go swemu zwierzchnikowi do akcep-

Łcy#W#ai#°uZ#:k9#:|mzu|ew#chs#!?n?dpuyk;:Ei9P±ae%:
#;TŁa,Cny#s##=*:jrkza°;,SktoBntw#S2d'L°Ar.%!nES#k€ą!j}°.
g.Fęnro*#,;3E2m[.ł%zw:#:g,edj#T;;;nónby,:ś:#kóp;gg,#taj#
1962-1989. Ponadto wykorzystawaliśmy w naszej dziatalności dy-

ielqw pracy wywladu wydane przez 1 departament SNB /policji/.

wiadem, odstępowmo od tej zasady. W tikim przypadku wyrażenie
ustne| zgody przez daną osobę byho wystarczającx). Potem przyszw

d#e%maa6€e;dp#rjź:Cź:iy,=ftRa#:rnotdwejgaodbwe°ŁS::°c%4sb#?

f3p##j#ł#:ni:erTżb:,::?ep#,ue:oi#:lgó?%yn:wąaĘodmam:
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wami takimi jak: tajni agenci, agencl. konfidenci, lokatorowie mleszkań operacyjnych, ldeologiczni wspólpracownicy. tajni
współpracownićydokonfidenckichkontaktów.Językdyroktywwska-

zuje na fundamentalne wymaganie, będąco podsławą do uznania
kogoś za wspóbracownlka: śvriadomość współpracy i wyrażona na
nią zgoda. Ci, którzy byli wymienienl jak lnformatorzy nie zawsze

3róęk:g.:r3,:3%#m|iainkf::#TJUw#::;::d'ag::#Td°ur:
werbowania była negatywna. FunkęionaTiusz StB przygotowywał
notatkęzakcjiwerbunkuiprzosyłałjądokierownikaswegowydziahi
w do akceptacjl.

wsę8i;::o#:ikao%:eś'idozn°oł'ra,deFo:j,.°p:#rć3#mry:j23tib?ewanśLaŁ°.
pełniania ałd personalnych nie było dokonywano przez funkcjonariusza StB ale przez pracownlka autonomicznego clepartamentu

:Pg*,!aż:`;%#:,g##g#:eJ}',rt`:źTnę;:Lzay#?k:,yŁn:%S##Ei
finansową graĄmkację za swoje ushJgi, niekiedy w zachodniej walucie. Tak więc w przypadku lnformatorów musimy udowodnić im, że

si"ć:ig;,o#iksa:gjyedawdspno:hń?nc#yjLn:Sp#:o±:nękdóHt:wo#i;:źl:
padku również musimy udowodnić im ich świadomą kolaboraęję

g2igaTi3:s3gćw"k:#śo%=:ą?i:rg::Ępgrzacn?cwhni5i:nteżwd3:
śwladczonymi agentami. Ujawnieni przez nas cztonkowie

:3rp°#%=#!:]3;Z#asdtiu:#t#e°:gdeenźę.;śKm°yn##U[|Uf:,*:!
tora czy kandydgita na tajnego współpracownika, który będąc świa.
domy, że kontaktuje się z organami StB był skłonny do

:=d#%"żLadka°ńTtaktuftstir&"iainformacjiczywykonyw"ia

;;.:z:,:;':nuśen:ko:o"ł::,:!%s,Ę!d.Fś5ś;:ww:::e:wk.:,::e:n:y;o;#Y;e,#,?:;ga:
współpracowników.
Szanowni delegaci. w trakcje lustracji p`rąliśmy wielu pracownikówStBczyprzestrzegaliwspomnianejwyzeiprocedury.Wszyscy
z nich potwierdzili, że osoba rejestiowana jako agent Wedziała, źe

*a#żu:ow::#ć;unTkkc+oónstahb:=mTe,set=;o#:,u%„s:n:jeT:łg:
dzy i zgody. Wyjaśniali oni, że podczas samego werbunku
vi/ymaganabyłaobecnośćzwierzchnikadanegofunkcjonariuszalub

':e,98°aaę;8;y,=5=w#Sbąms,tS;,k°J:#rgJ°ami'eędpiźeftznokrc!::;r#]:rF.
chnie. Zaden z nich nio znał'ani jednego przypadku. w którym

zarejestrowana osoba nie byh (aktyczn ie wspóbracowniklem.

Q) miak) miejsce zanim ktoś został zarejestrowany jako,agent?

K]edy zapytaliśmy o poszczBgólnych członków Zgromadzenia
Federalnego funkęionariuszy zaprzeczyli Pmu co byto powisdziane

#::F'indaź't:Sżzei::trs°kzbp:n#j:ćVwĘrp°&::a°ś.`nNwa'ę8asck°dsa°€yśj:

powyżej. Ale ich zeznania zostaw podważone przez innych funkcjonariuszy StB. Mamy dokumentację podtrzymywania konfiden-

przygotowanie projeldu zabżenia kartoteki osobie, która zostab
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ckicli kontaktów po 17.Xl.1989 roku. Mamy dowody na to, że jeden

z czk)nków Zgromadzenia tigułujący w kartotekach agentów 2nl
oferowat .swemue funkcjona/iuszowi §tB stanowisko wiceministra.
jeżeli ów parlament«zysta zostarie ministrem. Te przypadki są zbyt
poważne aby je ignorować.
Uważamy reje§d. kanoteki Federalnego Ministra Spraw Wewnę.
trznych za fundamentalną podstawę, na której oparllśmy nasze
wnloski. J®8t to książka adresowana do wszystkich osób, któryml
interesowah się StB - są tam tajnj współpracownicy. liidzie poddani
obsorwacji, osoby uznane za wrogów systemu. wszystko z podzialem na regiony i okręgi. Każda kartoteka jest prowadzona chro.
nologicznie. Każdy wpjs jest zaznaczony numerem idemyfikacyjnym
i datą. Ponadto rejestr zawier,a prawdziwe nazwisko dźuiej osoby i
jego pseudonim, kategorię określającą rodzaj wspóbracy, datę urodzenia,nazwiskofunkcjonariuszaktórydokonywalkolejnychwpisów
do kańotekl, jego departament i wydziat, datę dokonywanla wpisów
i to czy kartoteka powinna być ewentualnie zniszczona czy przx)chow/ywana w ffchiwum. Tam są wszystkie informacje, które nas
interesują.Kńźdazmianawkałlotece|estwyraźniedokumentowana
i datowanB.
/„./ wszyscy czlonkowle komisji wykluczaią możliwość fabzorstwa, tzn. wykluczają możliwość fałszerstwa w przypadkach, które
badaliśmy. Poza tym fakt, że poszczególno ząpisy były dokonywane
linijka za l"jką. numerowane i konsekwentnie datowane, umożliwia
ocx}nić wiek papleru na którym dokonywano zapisów, wiek abamen-

tu. który byt używany do pisanla oraz wiek atramentu, który bn
używany do stemplowania. W przypadku `^/ymazania możliw® jest
odtworzenie wymazanego zapisu. /.../ Konkludując, nasza komisja
uważa, że tę dokumentację można uznaó za wiarygodną.
Pomlmo uznania wiarygodnoścl kartotek szukaliśmy też lnnego
potwierdzenla zawarb/ch w niej lnformacji. Przesłuchiwaliśmy fun-

#:ł"i:S?pi:Ęj#sw#!;=::##oŁ°k':g,Óowm°arbi,#°s°taa°typsz
tycznych oraz wydruki kart komputerowych. Weryfikowaliśmy to
dane przoz badanlo jnnych pisanych materiatów. Dopiero po takirr`
kTzyżowym sprawdzeniu istniejących materiah5w mogllśmy definl-

#mn:ejj:Y!;:q#r=o#nT*es:g?;„?/rzeznasosobybyvzffojesho.

PetrTon"
1/ Powyższy tekst jest przemówieniem wygbszonym podczas

E:sj3dfoe:Ł:o.dpeor;:e.gsoprzag;:±aadwzcoęn,:a#:uL€;ń:;.%9m,rsF,zń:
dawczej powotanej w cxilu wyjaśnienia wypadków z dnia 17.Xl.1989.

Przedruk za: Uncaptive Mlnds,1991. m 2/16/: z Ę\nglelskiego
tłumaczyl K. Brzechczyn. Tytuł oryginalu: CollaborstoTs revealod.
The Pariiamentary Commission.s Fąeport.

PO „DUNAJ=GłTIE"
Upadek wschodnloeuropejskłej służby bezpieczeństwa może wydawać się relelatywnie prostym tematem. Ale nie jest, Faktycznie,
zarówno na WęgJzech. jak i w pozostałych krajach Europy
środkowo"/schodniej na prawdę jeszcze nie nastąpiło. A to co

Ona nie była tak dobrze zorganizowana jak NRD-owska Stasi, ani
tak inteligentna jak czechostowacka slużba bezpieczeństv\/a pań.
stwowego, anl tak brutalna jak Securitate. ani oczywiście nie tak

nawtąg!:kśdw#d#9etg?i::dzz::?an:ó89rokuwślizgnSemsiędo

potężna jak KGB. Węgierska stużba bezpieczeństwa była bronią
łagodniejącej od początku lat 60.tych dyktatury. Ale joj kadra była

gh;wnej siedziby węgierskjej Służby Bezpieczeństwa. Fakty,' które
odkrylem 1 ich następstwa pomogły pokrzyźować kcmunistyczne

wynikiem negatywnoj solekcji: partyjni obrońcy Partii byli motywowani przez przywileje a nie przez komunistyczną Wafę. F`ekrutac|a
do niej odbywala się poprzez koneksje i znajomości z panyinym

plany utrzymanla się przy władzy. Ten epizod , który zostat nazwany
aferą .Dumj-Gate- jest dobrym punktem aby rozpocząć analizę
losów słuźby bezpieczeństwa na Węgrzech i jej wpĄn^/u na funkcjonowanie pomy,czrLego systemu.
0 półriticy 24 Xll ig89 okoho 100 tys: bsób wypełniło Plac Bohaterów w Budapeszcie aby manifestować swoje poparcie dla do.
konującej slę w sąs.redniej F]umunii rewolucjj. Kaźdy byl świadomy,
żo mordercy z Securitate napadli m ludność togo kraju. Ten rozlew

#o|gsś"wTaąuor3.J;Feedf2iy.9gsYęfflg3g.oz5;.ęg:e.r;śies?::::#.y;#5
wspób,racownicy.
D`^/le godziny później zostałem wezwany przez majora. Chci.al

:°aw::jddz;ewć:j3[%Ż3#b#rnei:j:iFci:Sk°t:rT%::ęmp::emz:sŁ#r#
blikowane.

kierownictwem. Sduktura represji, którym obdarzyh nas Moskwa
była perfekcyjna ale ci, którzy l<ierowali nią stopniowo stawali się

:|eż:rn#::nŁ::`Łpewó!oancyecnhti::doi;aTn?ż;żcęjEykŁ%:,a#adkoj:#Ś:t
tego jak dalece aparat ten zdegenerował się.
Węgierska słuźba bezpieczeństwa składala się z wydziahi cywilnego i wojskowego. Wydziaty te byh/ podzielono na dwa biura:
wywiadu i kontrwywiadu. W aferę „Dunaj.gate" wmieszana byla

jbę::aSCśam-##:d;8,#mz:rrtu.d#n%ł##ęgs,ZwVscphó#=r::t
ników i informatorów. Tzw. tajni wspóbracownicy, którzy byli instalowani w innych informacjach również mogą być liczenj w
tyslącach. Ponadto byho dziesiątki osób szantażowanych i znius-

zanych do wspóbracy razem z przedstawcielaml społeczeństwa'

przemyśleć. Byliśmy tam następnego dnia ponieważ byty święta i
służby bezpieczeństwa chciałyby mieć woln e. Oczywiście gdybyśmy
zostali przez nich schwytarii nie moglibyśmy oczekiwać od nlch
chrześcijańskiej wyrozumiałości. Wtedy byk) jeszcze zbyt duże za-

którzy informowali bez wzbudzsnia żadnych podejrzeń.
Co się stalo z tą rozlegkł siecią. Nigdy nie została roz\Mązana,
nawet nie uległa żadnym znacznym zmianom. W styczniu 1990 po
naszych prasowych rewelacjach kilku funkcjongiuszy zostab wyrzuconych, trochę więcej stracito pracę po wyborach parlamentarny,ch. Histroria pokazuje, że kiedy ma miejsce zmiana systemu

grożenie. Vegvari powiedział mi, że miniśter spraw wewnętrznych
inwigiluje opozycyi.ne parlie naruszając w teH sposób spoteczne

;?z°::Cnzonweg:t=łazt::ktgrj:ywcyhko:;Psę|j:i:°d:ns!#%hz;kaieycĘr:e,j#

To byb zdumiewająca propozycja. Me było nawet czasu aby to

porozumienie zawarte w październiku 1989 roku. Ponadto jeźeli te

Tak jest w przypadku Węgier.
Jest to może tylko stwierdzx)nie , bez przytoczonych na jego popgu.cie dowodów. Urzędy pocztowe kontrolują jeszcze nielegalnie listy.

dowody kontynuowania przez partyjno-państwowe struldJry stosowania stalinowskich, policyjnych metod zostałyby ujawnione, pogrzebabby to szanse Węglerskiej Partii Socjalistycznej /dawniej
komunistycznei/ w nadchodzących wyborach. Zgodzibm się Węc

:ez,,:fnofoyw:ep:zzy#nnygtmp;3ynTeódpęf#a;ź:,:j%,ć#azc:pg:taeŁ#:jej

pomóc mu.
Następne popołudnie spędziłem w sercu węgierskiej służby bez.

tajemnicy przez opozycyi.nych polityków. Narodowe Biufo Bezpieczeństwa,którepowstałoabyzastąpić111/111departamentzabudniało

pieczeństwa, przekladając dokumenty i taśmy video. W ciągu ponad

członków Węgięrskiego Forum Dsmokratycznego . rządzącej partii
w rządzącej koalićji. Ć'o więcej praca Biura była kontrolowana przez

trzech tygodnl wymyśliliśmy sposób identyfikaęj i doku mentów, które
następnie publikowaliśmy.

Konsekwencje naszej pracy byv dalekosiężne. Węgierska Partia
Socjalistyczna otrzymah tylko 10% głosów zamiast przewidywanych
przed na§zymi publikacjami 25.30%. Potem ogłoszono, że aparat
służby bezpieczeństwa zostal rozwiązany.
Co dowiedzieliśmy się o zmartej węgierskiej tajnej policji?

LIPIEC - SIERPIEŃ 1992

pewną grupę wewnątrz Demokratycznego Foru m dopóki inbrmaęja
o tej wysooe niekonstytucyjnej umowie r`ie wyszla na jaw.
Moźe najbardziej odrażającym przykładem świadczącym przeciw-

ko nowej władzy jest pokazowy proces, który został wytoczony
majorowi Vegvari'emu /otrzymat on niski wyrok/. Kjedy dwom prawdziwym przestępcom wytoczono proces . generatom mlnisterstwa
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spraw wownętrznych F. Pallagi'emu i J. Horvath'owi, prokurator
zażądał dl_a nich uniewinnienia! To było za dużo. Sędzia nie ośmielff
się pozwolić bezpiecz7iiackim generałom wyjść bez szwanku, więc
wydal możliwiernajlźejszy wyrok. Ale nawet to nie moglo być wykonane: apelacja nie pozostala rozstrzygnięta.
Oczywiście inwlgllacja nie była prowadzona przeciwko obecnym i

poprzednim przywódcom partii komunistycznej , którzy ponoszą zarówno polityczną, jal( i kamą odpowiedzialność za nielegalne dzralmia tajnej policii. Odpowledzialność ta obejmuje takich polftyków
|ak: F`ezsó Nyers 1 lmre F`ozsgay. Ci ludzie mcigli tajnie otrzymać
gwarancję nietykalności w polityczr`ym porozumieniu mięqzy po-

przednją a obecną elitą wbdzy, która objęła rządy.
Oczywiśclo nie każdy związany ze służbą bezpieczeństwa winien
mieć wytoczony prooes i być ukgany - faktycznie dotyczy to niewielkiej mniejszości. Ale służba bezpieęzeństwa musi być Fozwiąz"" a w]ększość tych, którzy teraz lub kiedyś mieli z nią`z\^/iązek

powinny być ujawnione. 1 znów nazwiska nie wszystkich informatorów i współpracownikó\^/ winny być ujawnione. Nawet jeżeli uważa

się to za pożądane bybby to niemożliwe.
Aęenajwyżejok.1000stanowiskwrządzie,parlamencie1systemie
sądownictwa winno być oczyszczonych z agentów i współpracow-

Łk#dqi"ł;°gj'żei%##:npj#ązyundyz#e*j:rLo?mpiejw:pmo".
dejmują decyzje w łnteresie samej poliqi i pozostalej strukturzo

państvffltgta|itamego, ponadto byli agenci są 1 będą zawsze podahi
na s2nntaż. Po drugie nieujawnienie agentów podważa moralną

ź:#::da:źćć::ndse':ł::ż'asc?,#e:jó,:.:eakwĘt#a:i':ddy°iŁTzqeuFr::

=b=Ę;;:st:a±oc;%j,;:#eppż,::wżow#:ónT:st%:zy:::r:e:łT:m:#zuaewcn;;

Ustawa dołycząca usunięcia agentów z państwowych stanowisk
była w listopadzie 1990 roku zgłoszona przez dwóch opozycyjnych
postów-PeteraHackaiBaboraDemszyky'ego/ldórymusiałppuścić
pa/lament pon iewaź zostal merem Budapesztu/. Niestety, parlament
muslał rozpocząć dyskusję nad ustawą.
W kwietniu 1991 r. rząd zgłosił własny projekt ustawy dotyczącej
tej kwestii. Ustawa ta posiada jednak liczne niedoskonałości. Po
pie"/sze liczba urzędników poddanych weryfikacji znacznie przewyższa liczbę tysiąca - określoną w ustawie Demszky'ego-Hacka.
Proiekt rządowy obejmuje wspótpracowników i agentów, którzy podjęli współpracę z tajną policją we wczesnych latach 60-tych - erze
Kadara. F`ozciągnięcie weryfikacji do tego okresu jest moraJnie słuszne, jednak będzie niezmiernie budno zebrać potrzebne materiv
aby wszystkim podejrzanym wytoczyć uczciwe procffiy. Zamiast
szybkiej weryfikacji ważnych stanowisk państwowych analizowany

projektustawyproponujeweryfikacjęczęściowąpodczasgdybędzie
`odkbdany, osłabiony i w końcu może się zalamać. Przyjmijmy zyczliwy punkt widzenia że nie bylo to intencją ustawodawcy chociaż

Li:roę:c?Óodtakui::8ęwś:mw,jue'nu{ea3eonż#awpj,ezsetkBiT:c?'owmychwparZagadnienie tajnej policji jest problemem zlożonym, śa.śle sple-

cionym ae strukturą węgierskiego życia poJityczr`ego. Jego rozwiązaniewymagacierpliwości,przezomościiwspółpracywszystkich
polftycznych sił. Jeżeli są one w stanie stworzyć taki consensus choćobecniewyglądatowstpliwie-wtedymogąbyćprzedsięwzięte
następne kroki: ci, którzy sprawują kluczowe stanowiska winni poddać się weryfikacji zgodnie z planem Hacka-Demszky'ego: należy
podjąć dzialania chroniąoe przed nadużywaniem policynych kartotek: powinna być zawarta umowa z ZSRR w sprawie zwrotu lub
nadzorowanego niszczenia karbtek węgiersl{ich obywatel i; 1 last biit
not least cala węgierska służba bezpieczeństwa powi nna być zreor.
ganizowana i znac2nie zredukowana.

Łmż:°:Łwkę%jĘSsHjźL°ęę?enżsp#::Yśetwmay'b#inuft°or::;j::j:jeprraznee.`
kazywano do'ZSFąR aż do lata 1989.To znaczy, że niektórzy wyżsi
urzędnicySąnietylkopodatninaI9kalnyszantaz,aleszmtażobcego

mofflrswa.

Zoltan LOVAS
Fłzedruk za: Uncaptive Minds 1991, 2/16/ z angielskiego thimiczyl K. Brzechczyn. T}riuł oryginalu: After Danub-gate".

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakęio !
Majowe wydanie plsma „SW dotarło do mnie dopiero wczorai, a
więcreakcjamojajestspóźniona.Mimotoniomogęsiępowstrzymać
odskreśk3niakilkuuwag,abypodzielićsięnimizczytelnikamiwkraju.

Arb/kuły pp. Me6iołowskiego i Kurowskiego są wspaniale. Teraz
dopiero zrozumialem, dlaczego lewica stde .ich atakuje, opliiwa i
dogłębnie nienawidzi. Nie ma nic bardziej groźnego dla lewaków, jak

Aby to naprawić, załączam 300 S na koszty nabycia nowego
sprzętu d[a reclakcji „SW', aby uzupełnić to, co zostalo skradzione.
nota bene: włamania do niepodlegTościowych organizaqi i rodakcii
zdarzav slę dawniej i na Zachodzje (Sztokchotm, Nowy Jork, Chicago). Wątpię. aby sprawcami byli „zwykli" złodzjeie,

Z szacunkiem i najlepszymi życzeniarni

Konstanty Z. HANFF, Ph.D

przeciwnik inteligentny, umiejący wypowiadać się w stowie i piśmie

przekonywująco i rzeczowo.
Miahem jednak wyb.mego pecha, jak stę okazuje. Z notatki pt.
.Lech Walęsa ży|ę nadal w PF`L" dowiędzialemsię, że wniósl on pod
rozwagęsejmuprojektustawyunieważniającejodznaczenianadane
przez władze emig`racyjne F]P.

Zalączam zdjęcia tegoź p. Lecha Watęsy, paradującego dumnie z
wielką gwiazdą , wstęgą i orderem Polonia Fłestftuta, a potem i
orderem `Cma Bialego, nadanych m u przez emigracyjnego prezydenta F`P, Juliusza Nowina -Sokolnickiego.

Pech mój polega na tym, że to na mój wnlosek p.Wałęsa te
odznaczenia otrzymat. A co gorsze: specjalnie w tym celu wy.
produkowaliśmy krótką serię tych odznaczeń niemałym kosztem i to
z prywatnoj kieszeni. Widzę teraz, że zmarnowabm czas. wysilek i
pieniądze.
Popelnibm też inny. niewybaczalny błąd: modliłem się o duszę
Lecha Watęsy, a trzeba było modlić się o rozum...`

Nowy Jork

Redakcja .SW" Poznań
Z przyjemnością przyjmujemy ofenę wspólpracy. Już wyslaliśmy

pierwsze n-ry „Przewodnika Polsklego" i prosimy o przesyłanie nam
miesięcznika „SW'. Ze swej stroriy nie mamy źadnych obiekcji
wykorzystania materiah;w zamieszczonych w „Polskim Przewodniku" dla panów m'iesięcznika. Z dTugiej strony oczekujemy tych
samych przywilejów dla naszego tygodnika.
Przy okazji pragniemy zaapelować, żeby Polska Partia Wolności

s;Tr]:awTcsozjy;tś:ewdonsś2:jojf#,L;ęś:,td:ar#gTZŃe#;:,=[k:
cierpl.Mięjmynauwadzedobronas`zejojezyznyPolskianiekorzyści

parb/jne.Zyczy`my,żeby„SW"wkrótceprzemieniłasięzmiesięcznika
wtygodnik.

ZygmuntczERWIŃSKl
redaktcw naczelny bpolskiego Przewodnika", Nowy Jork
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ul. Gromadzl(a 23a, 61 -655 Poznań.

