
Rozdział 15  

Co na to Służba Bezpieczeństwa?  

Rozdział ten poświęcam:  

mojemu śp. Ojcu Julianowi, uczestnikowi Powstania Wielkopolskiego, odznaczonego 
Krzyżem Powstańczym, poległemu żołnierzowi AK w Powstaniu Warszawskim.  

Mojemu śp. Bratu Andrzejowi, wybitnemu uczonemu, profesorowi demografii, 
żołnierzowi Armii Krajowej odznaczonemu za waleczność w Powstaniu Warszawskim Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, jeńcowi wojennemu obozów niemieckich, żołnierzowi 2 
Korpusy WP.  

W 2004 roku wielokrotnie jeździłem do Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i 
zapoznawałem się z odtajnionymi dokumentami Służb Bezpieczeństwa.  

Otrzymałem na to zgodę jako autor książki historycznej „Za burtą legendy” i członek 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.  

Moją ideą było dopisanie do mojej książki ostatniego rozdziału o działaniach służb 
bezpieczeństwa w latach 1980 – 1983 na terenie Szczecina, odnoszących się do Strajków 
Sierpniowych, Międzyzakładowej Komisji Robotniczej, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, 
redakcji tygodnika „Jedność”, Stanu Wojennego i Walki Podziemnej.  

Ograniczenie się tylko do tych lat wynikało z mojego osobistego zaangażowania się w 
tworzenie i działanie NSZZ „Solidarność”, to jest dokładnie od 25 lipca 1980 roku, kiedy 
wybrano mnie Przewodniczącym Komitetu Strajkowego Polskich Linii Oceanicznych w 
Szczecinie, do 23 czerwca 1983 roku. W tym dniu wyemigrowałem do Niemiec Zachodnich.  

W lutym 2001 roku złożyłem wniosek do IPN, jako pokrzywdzony, o wgląd do „mojej 
teczki”. We wrześniu 2003 roku otrzymałem komplet akt sądowych z procesu toczącego się 
przed Wojskowym Sądem w Bydgoszczy w roku 1982, oraz Akta Podręczne Prokuratora 
Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie z roku 1984, dotyczące śledztwa o rozpowszechnianiu 
nielegalnych wydawnictw itp.  

Akta procesowe były ogólnodostępne w archiwum Sądu bydgoskiego, a lwią ich część już 
posiadałem jako oskarżony. Teczka Prokuratorska była dla mnie zaskoczeniem i miłą 
niespodzianką, bo śledztwo przeciwko mnie wszczęto rok po moim wyjeździe do Niemiec.  

Tak, więc „moja teczka” nie została dotychczas odnaleziona. Czekam cierpliwie.  
Jak się okazuje nie tylko moja. Dotyczy to wielu szczecińskich „pokrzywdzonych”. 

Wynika z tego, że tutejsze SB dokładnie i gorliwie zniszczyło swoje archiwa – spaliło, 
przemieliło, przeniosło w inne miejsca, zabrało do swoich domów na użytek szantażu? (co jest 
najbardziej prawdopodobne) 

W IPN w Poznaniu miałem ograniczony dostęp do akt. Musiałem zadowolić się tym, co 
przynosili mi pracownicy Instytutu. Objętościowo było tego sporo, ale interesujących mnie 
informacji niezbyt wiele.  

 
Na przykład dostałem pięć opasłych tomów z roku 1983, a dotyczących Kościoła w 

Diecezji Kamieńsko – Szczecińskiej – Akta Administracyjne, Archiwum, Kat. ”A”, 951 IV, IPN 
PO 0020/ 220 – 5 szt. Meldunki Operacyjne od 1.01.83 do 30.12.83 Dot. Kościoła.  



Nie bardzo to mnie ciekawiło, ale je przeglądnąłem. Jakie wysnułem wnioski?  
Po pierwsze – nasi Duszpasterze mogą na podstawie tych dokumentów odtworzyć swoje 

kazania na przestrzeni wielu lat. Były cytowane w całości.  
Po drugie – możemy zapoznać się z frekwencją wiernych w kościołach, na 

pielgrzymkach, procesjach.  
Po trzecie – możemy ustalić osoby uczestniczące w życiu Kościoła, którymi interesowało 

się SB.  
Po czwarte – jeżeli raportów nie składali tylko tajni współpracownicy – księża, kościelni 

czy inni ludzie związani z Kościołem - a w znacznej mierze czynili to funkcjonariusze SB, to 
należy uznać, że mogli być oni przykładem dla wielu wiernych, którym nie było pilno do 
wypełniania powinności sumiennego chrześcijanina.  

Reszta informacji była zaszyfrowana, a urządzenia do ich odczytania, zniszczono.  

Pobieżnie też przeczytałem dwa tomy Akt Administracyjnych „Kat. A” , 596/IV IPN PO 
0020/107/(222)  (122) „Meldunki Specjalne do MSW za lata 1981- 1982”. 

Teczki opatrzone były klauzulą „ściśle tajne”  
Były także poza zasięgiem mojego zainteresowania, ale ciekawość wzięła górę i jakie są 

moje spostrzeżenia:  
1. Każdy obcokrajowiec, poza obywatelami ( ale i tu były wyjątki) krajów „bratnich” był 

od wjazdu, do wyjazdu z Polski ściśle prowadzony przez zawodowych agentów służb 
specjalnych. Każdy jego krok był śledzony i opisywany w raportach.  

2. Specjalni agencji wysyłani byli do wszelkich skupisk polskich na całym świecie i tam 
prowadzili zadania agenturalne.  

3. Spora ilość polskich pilotów wycieczek zagranicznych na terenie Polski, i tych 
pilotujących naszych obywateli poza granicę, składała raporty ze swoich obserwacji pasażerów.  

4. Dobrym „źródłem informacji” byli także taksówkarze.  
5. Prawie każdy obywatel polski przy zdawaniu paszportu był wypytywany przez 

„urzędnika” Biura Paszportowego o wrażeniach pobytu za granicą. Większość gadała koszałki 
opałki, ale byli i tacy, którzy się rozgadywali. Jakie były tego przyczyny, raporty nie 
wspominały. Może gadulstwo zwykłe, prawdopodobnie. Udzielali bezwiednie informacji, 
myśląc, że będą nikomu niepotrzebne, że są bezpieczne. Wiadomo jak to było z otrzymaniem 
paszportu. Może zaskarbiano sobie przychylność przy następnym podaniu o wyjazd za granicę?  
 

Zamieszczam trzy kserokopie Specjalnych Meldunków, które prezentuję poniżej.  
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
„Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, wrzesień-

październik 1981, część I i II”, IPN PO 0022/85 (122), który mi dostarczono, był opracowany na 
potrzeby SB i zawierał personalne ankiety delegatów na Zjazd, z tym, że w miejscu gdzie 
delegaci wypisywali swoje życiorysy, wypunktowano tylko ich „antysocjalistyczne postawy i 
działania”.  

I tutaj nasuwa się refleksja, jak bardzo ważnym źródłem informacji są archiwa i jak 
ważnym jest szybkie zabezpieczenie ich w czasie „zawirowań” historycznych, by nie zostały 
zniszczone!  

Archiwa SB to kopalnia wiadomości. Inwigilacja doprowadzona do absurdu, pozwala 
odtworzyć bardzo dokładnie życiorysy. Przypuszczam, że sami „figuranci” (policyjne określenie 
osoby podejrzanej), nie zapamiętali tak wielu szczegółów ze swojego życia.  

To zbiór także wszelakiego rodzaju dokumentów, zwłaszcza z okresu „podziemia” 
Solidarności. Ulotki, odezwy, prasa podziemna. Jeśli nie w oryginałach, to w kserokopiach.  

Krótko. Na ich podstawie można napisać bardzo dokładną historię nie tylko czasu 
legalnego trwania NSZZ „Solidarność”, ale i tą „podziemną”, szczególnie trudną do odtworzenia 
dla historyka.  

Przypuśćmy, że bolszewizm trwałby jeszcze sto lat, a świadkowie z lat 1945 – 90, 
wymarli. Wykruszyłaby się ilość domowych archiwów i co? Historia tego czasu byłaby bardzo 
ogólnikowa, wybiórcza, a w wielu przypadkach nie prawdziwa.  

Dla tego za zbrodnię przeciwko Narodowi Polskiemu należy uważać niedopełnienie 
obowiązku zabezpieczenia przed niszczeniem Archiwów Państwowych, a w szczególności 
przez służby bezpieczeństwa! 

Jednakowo odpowiadają za to byłe władze komunistyczne, jak i rząd Mazowieckiego z 
jego ministrami. Bo niszczenie akt kontynuowano, pozbywano się niewygodnych dokumentów. 
Bezprawne wejście grupy Michnika do archiwum (do czego przyznaje się Premier Mazowiecki), 
znikniecie teczki „Bolka”, to tylko przykłady.  

Na miarę skandalu można uznać opublikowany w gazecie „Rzeczpospolita”, nr. 297 z 
dnia 18.12. 2004 roku artykuł Pani Małgorzaty Niezabitowskiej – „Prawdy jak chleba”.  

Cytuję: „ W poniedziałek dowiedziałam się, że odnalazła się moja teczka. Teczka, którą w 
lipcu 1990 roku zabrał z MSW generał Czesław Kiszczak. Kilka dni później nowy szef MSW 
Krzysztof Kozłowski powiedział mi o tym w przerwie posiedzenia Rady Ministrów, prowadząc 
przedtem na boczne schody, gdyż uznał, że tam jest...”  

1. Gen. Czesław Kiszczak popełnił przestępstwo wynosząc z MSW teczkę Małgorzaty 
Niezabitowskiej.  

2. Minister MSW Krzysztof Kozłowski i rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego 
popełnili przestępstwo nie powiadamiając o tym Prokuratury i milczeli o tym do 2004 roku! 
Można się domyśleć, że w owym czasie nielegalny obieg teczek był na porządku dziennym, nikt 
się tym nie przejmował i uważał za rzecz normalną!  

Wałęsę należy oszczędzić, bo nie ma prawdopodobnie pojęcia o strategicznym znaczeniu 
archiwów państwowych, w ogóle o archiwach.  
 
 



 



 



 



 



 



 
Zapoznając się z ankietą Mariana Jurczyka zauważyłem, że niektóre oceny SB 

przeceniają jego działalność.( na swój użytek ?)  
Zatelefonowałem w dniu 19 stycznia 2005 roku do Edmunda Bałuki by potwierdził, że 

Marian Jurczyk w czasie strajków grudniowo-styczniowych 1970/71: „Stał się bliskim 
współpracownikiem ówczesnego przewodniczącego komitetu strajkowego – Edmunda Bałuki.” I 
dalej: „W dniu 18.08.1980 r. został wybrany w skład trójek strajkowych. Oświadczając, iż był 
organizatorem strajku w 1970 r.”  

Edmund Bałuka odpowiedział, że Marian Jurczyk nie organizował strajku 1970/71, nie 
był jego bliskim współpracownikiem, nie odgrywał żadnej poważnej roli w tym czasie. Wybrany 
został do trójki robotników reprezentujących swój wydział, najpierw w Komitecie Strajkowym, 
potem w utworzonych nowych Związkach. Był bierny, najoględniej mówiąc.  

Otrzymałem także - Akta Administracyjne, Archiwum Kat „A” IPN PO 0020/252, 989/IV  
„Przygotowanie organizacyjne pracy obserwacyjnej”, opracowanie Kpt. Kulczyński 
Rajmund, Warszawa 1969 rok.  

Odłożyłem na bok, pobieżnie wertując. Mógłby być podręcznikiem szkoleniowym dla 
wszelkiej maści policji na całym świecie.  
Ale nasunęła się refleksja, że zaniedbaliśmy i nie szkoliliśmy naszych działaczy związkowych w 
zakresie sposobów inwigilacji i radzenia sobie z nimi. A pomogłyby nam!  
 

Podobny podręcznik dotyczył „Szkolenia, wychowania, organizacji pracy tajnych 
współpracowników” IPN PO 00182.  

Poza moim zainteresowaniem.  
 
Zanim będę omawiał dalsze materiały IPN, chciałbym wyjaśnić, że  
t. w - oznacza zwerbowanego tajnego współpracownika SB  
k. o - to kontakt osobowy z SB, odpowiada tw.  
p. z  - punkt zakryty ( miejsce lub pojazd , z którego prowadzono obserwację )  
k. s - kontakt służbowy  
kw - kontrwywiad figurant – osoba rozpracowywana przez SB  
Akcja JODŁA – internowanie w ramach Stanu Wojennego  
Akcja KLON -wszelakiego rodzaju represje mające na celu albo wyeliminowanie osoby 
z jakiejkolwiek działalności, albo jej „resocjalizację,” np. na potrzeby operacyjne lub 
gotowej „wspierać” dalej ustrój socjalistyczny.  
lojalka – zobowiązanie do przestrzegania prawa obowiązującego w PRL. W formie 
pisemnej – podpis na specjalnym druku, lub zobowiązanie ustne. W opinii prawników nie 
mające żadnego znaczenia. Nie tylko prawnego, ale i moralnego.  

 
Celem prezentowanych przeze mnie kserokopii uzyskanych w IPN jest bezpośrednie 

zapoznanie z nimi czytelnika, i umożliwienie mu własnej oceny treści tych dokumentów. Dobór 
ich wynikał tylko i wyłącznie z potrzeby ilustracji tego rozdziału. Przyznaję, że pilnie 
odnotowywałem wszelkie ślady dotyczące Mariana Jurczyka. W tych ogólnych dostarczonych mi 
materiałach nie było ich wiele. Do teczek nie miałem dostępu.  

Nie chcę polemizować z ocenami SB ludzi i wydarzeń zawartych w tych materiałach. Ta 
przestępcza instytucja miała za zadanie terroryzować społeczeństwo wszelkimi możliwymi im 



dostępnymi środkami, tak by komuniści mogli utrzymać się przy władzy. Używała, więc języka 
wyrażającego ich poglądy i osądy.  

Natomiast moim zamierzeniem jest ukazanie jak ten terror stosowali, jakich używali 
metod.  

NSZZ „Solidarność” należało zniszczyć wszelkimi środkami dostępnymi rządowi, jego 
administracji, służb specjalnych, wojska a razem podporządkowanych partii PZPR. Toczyła się 
walka. Jednostronna. Oni atakowali, my broniliśmy się tylko dziesięciomilionową masą ludzi, no 
może zwielokrotnioną przez naszych sympatyków. Jedyną bronią, którą posiadaliśmy, był strajk. 
A on w warunkach bojowych okazywał się przeważnie nieskuteczny. Przewaga przeciwnika była 
miażdżąca.  

W warunkach „pokoju” – od zakończenia strajków sierpniowych do trzynastego grudnia,  
(oczywiście także później) zajmowało się nami z rozkazu i nadania, zbrojne ramię PZPR, czyli 
SB.  

Jak? Rąbka tajemnych poczynań SB odsłania: Wydz. V Tajne 5.03.81 „Charakterystyka 
destrukcyjnej działalności na terenie woj. Szczecińskiego” IPN PO 0020/211 – 936/IV 
 



 



 
 



 
 

Wiele godzin przesiedziałem nad bardzo ciekawymi materiałami jak – „Ocena 
bezpieczeństwa woj. Szczecińskiego za lata 1980-1982”, „Z meldunków dziennych z 1982 r.” i 
arcyciekawymi „ Akta dotyczące związków zawodowych lata 1981 – 1982”.  

Ponieważ omówienie ich wymaga sporo czasu i miejsca, przedtem zapoznać chciałbym 
czytelników z „Aktami dotyczącymi internowanych z lat 1981 – 1982 na podstawie Dekretu 
o stanie wojennym z dnia 12.12.81 r.” 12 skoroszytów IPN PO 0020/ 367 
 

Skoroszyty zawierają dane osobowe internowanych w ramach akcji „Klon” i 
„Jodła”. 
Każdy z internowanych posiadał: 
DECYZJĘ o internowaniu 
NAKAZ zatrzymania i doprowadzenia 
ZAWIADOMIENIE o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji, jeżeli odwołał się od 
decyzji 
internowania  
NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ – z wnioskiem o zwolnieniu z internowania  
WNIOSEK o zwolnienie z internowania  
SZYFROGRAM Nr... o uchyleniu decyzji o internowaniu  
Ponadto w aktach internowanych można było znaleźć jeszcze takie dokumenty jak:  
WNIOSEK o dokonanie izolacji  
WYCIĄG Z NOTATKI – z rozmów przeprowadzonych w ośrodku dla internowanych w 
Wierzchowie z internowanymi, w dniu...  
NOTATKA URZĘDOWA – z przeprowadzonego wywiadu Notatka służbowa  
WNIOSEK o przepustkę  

 
Na podstawie DECYZJI NR. ... o internowaniu, wystawionej w dniu 12 grudnia 1981 

roku przez KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO MO w Szczecinie, internowano osoby już 
znacznie wcześniej do tego wytypowane. Aresztowań dokonywano na zasadzie art.42 ust1 
dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w 
czasie obowiązywania stanu wojennego już tego samego dnia od godziny 23,00 i 
kontynuowano w następnych.  
Stan Wojenny rozpoczął się o godzinie 00,00 13 grudnia 1981 roku. 
A ogłoszony został w Dzienniku Ustaw w dniu 14 grudnia 1981 roku!!! 
 

Wniosek jest prosty. Nie dbano nawet o pozory prawa. Oczywiście listy internowanych 
przygotowano w Komendach SB, w ramach ściśle tajnych operacji „JODŁA” i „KLON” Ale 
późniejsze przypadki internowania były już również inspirowane przez dyrektorów 
przedsiębiorstw.  

Dyrektor Naczelny SSR „Gryfia” Kwaśniuk zasugerował funkcjonariuszowi SB, „że 
ograniczenie swobody Ryszardowi Borkowskiemu, może zasadniczo wpłynąć na poprawę 
nastrojów w SSR „Gryfia” i wyeliminuje wichrzycielskie zapędy jego zwolenników.”  

Oczywiście starszy inspektor sek VIa Wydz. III A por. W. Janowicz chętnie sporządził 
Notatkę służbową, a Zastępca Naczelnika Wydziału IIIa KWMO w Szczecinie, mjr. Mgr. 
Sławomir Sokołowski poparł wniosek o internowanie Ryszarda Borkowskiego!  



Pracowników niewygodnych nie tylko internowano, ale także wyrzucano z pracy. Także 
na prośby dyrektorów przedsiębiorstw. Takich ofiar było setki. Przykładem może być wyrzucenie 
mojej śp. Żony Magdaleny Jagielskiej z Polskiej Żeglugi Morskiej przez dyrektora Ryszarda 
Kargera, za to, że była moją żoną! Dyrektorzy byli odpowiedzialni za spokój na terenie swoich 
zakładów pracy, więc chętnie pozbywali się aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność”, wydając 
ich na łup SB.  

Wnioski o internowanie osób z tzw. „środowiska przestępczego”, składali funkcjonariusze 
Wydziału Kryminalnego KWMO w Szczecinie w celu: „poprzez internowanie zamierza się 
wymienionych pozyskać do współpracy lub skompromitować w środowisku przestępczym”. 
Kompromitacją w środku przestępczym było internowanie na równi z działaczami Solidarności! 
Sic!  

Podobne wnioski składali też komendanci Komisariatów MO, jak np. w Policach, Stargardzie, 
Gryfinie itd. Internowano także, gdy realizowano jakiś plan „kombinacji operacyjnej”. Nie 
potrafię tego wyjaśnić.  

Oczywiście w dalszym ciągu głównym dostawcą internowanych było SB.  
Internowane „środowisko przestępcze” nie mające oporów moralnych chętnie godziło się 

na współpracę z SB, podpisując odpowiednie zobowiązania. Zwalniano ich dosyć szybko z 
obozów internowania, by wypełniali swoje zadania agenturalne. Zdarzały się i komiczne 
pomyłki, gdy okazało się internowany z tych szeregów był już zwerbowanym agentem i 
rozpracowywał swoich kolegów.  

Powody zwalniania działaczy Solidarności były różne: ze względu na zdrowie, wyjazd na 
emigrację, prowadzenie specjalistycznego gospodarstwa rolnego, na urlop okolicznościowy, 
podjęcie pracy na obrzeżach miasta Szczecina, a także, ze względu na tych, z którymi „podjęto 
dialog operacyjny” lub „zostanie wykorzystany do działań profilaktyczno - neutralizujących w 
środowiskach działaczy NSZZ „Solidarność”.  

Oczywiście każdy zwolniony działacz zostawał objęty kontrolą operacyjną – np. t.w ps. 
„Daniel”, z kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Turysta”, „HODOWCA”.  
Nie sposób się połapać w tych kombinacjach inwigilacji. Mam nadzieję, że znawcy przedmiotu, 
jak i osoby zainteresowane, rozgryzą niewinnie brzmiące pseudonimy i powiązania między nimi.  

W Informacji z dnia 14.05. 1982 r. dot. sytuacji w zakresie odtwarzania i odbudowy 
nowych struktur związkowych, pn. c/ - 4 osoby są aktualnie przygotowywane do działalności w 
nowych strukturach związkowych, z czego 2 osoby z uwagi na pełnione funkcje w centralnych 
ogniwach „Solidarności” przechodzą szkolenie w jednostce nadrzędnej MSW. 

Brak słów komentarza.  
Chciałbym przedstawić czytelnikowi Notatkę Służbową dotyczącą WALDEMARA 

BANA, członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, 
Przewodniczącego Komisji Zakładowej fabryki „Selfa”, której kserokopię załączam.  

Chwalebna to karta działalności znanego mi sympatycznego i prawego kolegi.  
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że celem mojego zainteresowania aktami SB, było 

zapoznanie się z metodami niszczenia NSZZ „Solidarność”. Nie było moim zamiarem 
polemizować z analizami, ocenami tam zawartymi, bo gromadzono je tylko i wyłącznie w celu 
uwiarygodnienia ostatecznego rozprawienia się ze Związkiem.  

Chociaż muszę przyznać, że opinie o niektórych osobach były nader trafne. Ale to 
czytelnikowi pozostawiam osąd, gdy będzie zapoznawał się z kserokopiami akt.  

Wybrane cytaty, teksty służą do podkreślenia moich przemyśleń. Na moje życzenie 
robiono kserokopie z interesujących mnie materiałów.  

Moja kwerenda po archiwum IPN w Poznaniu miała cel naukowy i dlatego pozwolono mi 
korzystać z czytelni. Dokumenty dostarczali mi pracownicy Instytutu. Wszystkie one były 
JAWNE, a więc ogólnodostępne i dla innych czytelników.  

Zwracam uwagę, że dokumenty liczą sobie już dwadzieścia pięć lat. Ćwierć wieku! 
Zawierają setki nazwisk świadków historii, którą oni przecież tworzyli. Są wśród nich 
funkcjonariusze SB i innych tajnych służb, prokuratorzy i sędziowie, są tajni agencji z 
pseudonimami, są też agencji, których nazwisk nie chroniono, albo drogą dedukcji łatwo je 
odcyfrować. Są też zapisy przesłuchań, są zapisy rozmów z podsłuchów, z rozmów jakie 
przeprowadzono np. z internowanymi w Wierzchowie Pomorskim, Strzebielinku. Wszystkie 
uważam za wiarygodne.  

Można będzie się nie zgodzić z moimi opiniami o wydarzeniach i ludziach, to kwestia 
interpretacji i zaangażowania emocjonalnego czytelnika, ale fakty historyczne, do których 
dotarłem, przedstawiam zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach. Szukałem obiektywnej 
prawdy, i taką staram się przedstawić.  

Postawy moralne osób z NSZZ „Solidarność” były różne, od wspaniałych do 
niegodziwych. Gwoli prawdy jedne i drugie cytuję, i biorę za to pełną odpowiedzialność.  
 
 

`1.Akta Administracyjne „Kat. A” 882/IV  IPN PO 0020/175 „OCENA STANU 
BEZPIECZEŃSTWA I KIERUNKI DZIAŁAŃ OPRTACYJNYCH WYDZIAŁU III A” od 
1.11.80 do 31.12.83 Tajne specjalnego znaczenia, Egz.nr.2  

2. Akta Administracyjne  Archiwum „Kat. A” 603/IV  IPN PO 0020/113  
„ZWIĄZKI ZAWODOWE l. 1981 – 1982”  

3. Akta Administracyjne „Kat. A” 604/IV IPN PO 0020/114 (1 z 2 i 2 z 2)  
„MELDUNKI DZIENNE” od 4.01.82 do 31.12.82  

4. Akta Administracyjne 1  Archiwum „Kat. A” 883/IV  IPN PO 0020/176 (1 z 2)  
„MELDUNKI DZIENNE” od 1.01.83 do 21.07.83  

5. Akta Administracyjne 2  Archiwum „Kat. A”  883/IV  IPN PO 0020/176 (2 z 2) 
6, „MELDUNKI DZIENNE” od 23.07.83 do 31.12.83  
 
Pięć grubych tomów. Trzeba by było wiele dni poświęcić na ich czytanie, a potem od 

początku analizować, sporządzać notatki. IPN jest w Poznaniu. Trzeba dojeżdżać. Czasu nie 
starcza.  

Ale jest coś jeszcze, co nie pozwala na spokojne przerzucanie stron. To nie książka 
sensacyjna, którą pochłania się z zapartym tchem. To historia bezprawia, terroru, podłości. Mnie 
także bezpośrednio dotykająca. Odżywają obrazy przeszłości. Trzeba zaczerpnąć oddechu, uciec 
od koszmarów. Jak najprędzej skończyć, wyjść z czytelni.  



Nie będę omawiał poszczególnych tomów z osobna. Wiadomości w nich zawarte jakby 
się powielają, uzupełniają. Właściwie można połączyć je w jedno źródło. Przypuszczam, że były 
opracowywane w różnych Wydziałach SB, potem zbierane i publikowane jako codzienne 
meldunki. Dawały ogólny przegląd wydarzeń na Pomorzu Zachodnim. Taka codzienna, 
wewnętrzna tajna informacja.  

Postaram się uporządkować je w grupy tematyczne.  
Temat, który narzucił się z kolejności wydarzeń, jest rozpracowywanie agenturalne 

Międzyzakładowej Komisji Robotniczej – MKR w Szczecinie. 
Prawie, że od początku powołania MKR, aż do wyborów regionalnych, w wyniku którego 

powstał Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego brałem udział w jego 
pracach i należałem do tak zwanego ścisłego Prezydium, a następnie byłem członkiem Zarządu i 
Delegatem na I Zjazd. Tak więc mogę dokładnie śledzić rozpracowywanie nas przez SB.  

Mogę potwierdzić, że informację o MKR i innych strukturach związku mieli doskonałą. 
A to przez:  
„W najbliższym czasie Wydział III „A” KWMO w Szczecinie koncentrował się będzie na 

następujących kierunkach:  
1.Kontynuowanie procesu rozpoznania działaczy „Solidarności” dla ujawnienia postaw 

antysocjalistycznych, inicjatyw antyustrojowych, powiązań z elementami wrogimi, w tym 
wrogimi ośrodkami zagranicznymi.  

3.Wykorzystać operacyjnie i pogłębić zarysowujące się / sporadyczne / dysonanse między 
poszczególnymi działaczami NSZZ, rozwarstwienie ich działaniami operacyjnymi 
podejmowanymi zwłaszcza wobec osób o skrajnych tendencjach działania.  

5.Kontynuować proces pozyskiwania i plasowania tajnych współpracowników w 
gremiach kierowniczych w poszczególnych ogniwach „Solidarności”  
i dalej na następnych stronach:  

- Zapewniono bieżącą systematyczną kontrolę operacyjną i rozpoznanie aktualnych  
kierunków działania i najbliższych zamierzeń MKR-u Szczecin poprzez:  

- Agenturalne zabezpieczenie odbywanych posiedzeń prezydium, 
- Zabezpieczenie przekazywanych przez prezydium MKR-u decyzji na zewnątrz / do  

załóg zakładów pracy i komisji robotniczych /  
- Poszerzono bazę operacyjną w ogniwach NSZZ głównie przez: wprowadzenie źródeł 

informacji do ZKZ,  
- zabezpieczenie dotarcia innych źródeł operacyjnych z zewnątrz MKR-u, 
- wprowadzenia t.w. umożliwiających głębsze rozpoznanie działalności wydawniczej 
MKR-u głównie tygodnika „Jedność”. 
A także: 
- 3.Działania operacyjne w celu rozwarstwienia spójności skrajnych elementów w  

ogniwach „Solidarności” w celu ich rugowania od wpływów w masach członkowskich.  
- 4.Rozwijanie pozycji agenturalnych w ogniwach „Solidarności”  
- 5.Utrzymywanie mobilności agenturalnej i potencjału operacyjnego w ciągłym  

zaangażowaniu w działaniach operacyjnych.  
Obiecałem, że nie będę komentował opinii zawartych w materiałach operacyjnych, ale 

napisano i o mnie. Ktoś donosił, że w Prezydium MKR podzielone jest na dwie grupy. Tendencje 
prezentowane przez WĄDOŁOWSKIEGO popierają aktywnie ZIMOWSKI, BATURO, 
MILCZANOWSKI, KUBICKI, DURSKI i NOWAK.  

Tendencje zaś prezentowaną przez Mariana JURCZYKA popierają JAGIELSKI, 
DLOUCHY, KOCJAN, LAMPASIAK.  



Gdybym  wtedy to wiedział, ostro bym zaprotestował przeciwko mojej ocenie.  
Tak więc mieliśmy w Prezydium i redakcji „Jedności” kilku TW! Stąd tak, naprawdę, 

dokładne informacje i opracowania. Bardzo jestem ciekawy kto to był? To przecież moi kumple, 
bracia rewolucjoniści. A może sami w końcu się ujawnią i powiedzą jedno, jedyne słowo, które 
tak ciężko przechodzi przez gardło – PRZEPRASZAM.  

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Logicznie następnym tematem musi być STAN WOJENNY. 
 
Prosiłem o materiały do końca 1983 roku, w którym to wyemigrowałem do Berlina  

Zachodniego.  
Najbardziej interesowały mnie akta operacyjne SB dotyczące rozpracowania Generalnego  

Strajku NSZZ „ Solidarność” w Stoczni Szczecińskiej. Niestety nic nie dostałem i czekam na nie 
dalej cierpliwie!  

A musiało być to kłębowisko wszelakiej maści agentów SB, i tych z zewnątrz, i tych 
naszych wewnętrznych. Dzisiaj byłaby ciekawa zabawa na zimowe wieczory – kto był kim?  
 

Załączam pięć kserokopii materiałów dotyczących pierwszych dni Stanu Wojennego.  
Trzy są „S P R AW O Z D A N I E M” (Szczecin, dnia 2.01.1982 r. TAJNE – Spec. 

Znaczenia Egz. Nr. 3) z działań Wydziału III „A” w okresie od 13.12.1981 r. do 31.12.1981 r. w 
ramach akcji „JODŁA” i  „KLON”.  

Zwracam uwagę na nazwisko esbeka, którego podpis i pieczątka będzie „zdobić” prawie 
wszystkie dokumenty – ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU IIIa KWMO w Szczecinie – 
mjr. mgr. SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI.  

Sprawozdania, Informacje, Założenia, Meldunki Dzienne, Załączniki do meldunku, 
Oceny, Notatki, Szyfrogramy, Analizy mają podobny układ informacyjny, skupiający się w 
pewnych punktach, dlatego warto je przytoczyć, zobrazować.  

Pozostajemy przy powyższym SPRAWOZDANIU.  
1. W ramach akcji „JODŁA” i „KLON” (później te akcje rozdzielono na osobne punkty)  
- internowano 35 osób  
- przeprowadzono rozmów 233  
- przyjęto oświadczeń 165  
- aresztowano za naruszenie dekretu o stanie wojennym 31 osób 
- pozyskano w charakterze tw. (podkreślenie moje –K.J) 32 osoby  
2. Założono spraw- operacyjnego rozpracowania 3 - operacyjnego sprawdzenia 3  
- kwestionariusze ewidencyjne 2  
3. Rozwiązano zagrożenia – tutaj następuje lista spacyfikowanych  
zakładów przemysłowych w pierwszych dniach Stanu Wojennego. A także takie punkty:  
- Działania poza akcjami „KLON” i „JODŁA”  
- Tworzenie grup inicjatywnych związków zawodowych  
- Działania w zakresie odradzania i odbudowy nowych struktur związkowych  
- Inne działania  

 



 



 



 



 



 
 



 
 Ciąg dalszy w II części. 


