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Służba Bezpieczeństwa wobec inicjatyw organizacyjnych ludności niemieckiej na 

Górnym Śląsku. Sprawy operacyjne i kadry aparatu bezpieczeństwa 

 

Przed połową lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły pojawiać się kolejne inicjatywy na 

rzecz samoorganizacji ludności niemieckiej na Górnym Śląsku. Działania te stanowiły w 

znacznej mierze pokłosie stanu wojennego, wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981, 

zawieszonego formalnie z końcem 1981 i zniesionego 22 lipca 1983 r. Wraz z 

wprowadzeniem stanu wojennego władze PRL drastycznie ograniczyły możliwość wyjazdu 

obywateli za granicę1. Ograniczenia te utrzymano w mocy również po zniesieniu stanu 

wojennego. Były one odczuwalne w szczególnie dotkliwy sposób przez ogromną rzeszę 

Ślązaków zainteresowanych wyjazdem emigracyjnym do Republiki Federalnej Niemiec lub 

Berlina Zachodniego. Wiele takich osób starało się o wyjazd przez szereg lat, składając 

kolejne wnioski w wydziałach i sekcjach paszportowych Służby Bezpieczeństwa i spotykając 

się za każdym razem z odmową. Obostrzenia wprowadzone w stanie wojennym stały się dla 

nich źródłem wielkiej frustracji, ale w niektórych przypadkach zaowocowały również 

przejściem od starań indywidualnych do działań o charakterze zbiorowym, obliczonych na 

wywarcie silniejszej presji na władze „Polski Ludowej”.  

W informacji opracowanej w początkach marca 1987 r. w Wydziale II 

Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach oceniano, że fakt „wstrzymania 

wyjazdów stałych spowodował nawarstwienie się problemu niemieckiego na Śląsku, jak też 

spowodował agresywność i determinację wśród osób chcących za wszelką cenę wyjechać z 

Polski”2. Część osób podejmujących bezskuteczne jak dotąd starania o wyjazd emigracyjny z 

Polski zaczęła organizować się w formie niemieckich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. 

O inicjatywach tych tak pisano w dokumencie opracowanym jesienią 1986 r. przez kpt. 

Adama Kowalika z Sekcji III A Wydziału II WUSW w Katowicach: „Próby tworzenia 

wspomnianych związków są formą nacisku na władze paszportowe w celu wymuszenia 

pozytywnej decyzji [w odpowiedzi na wnioski o wyrażenie zgody] na wyjazd [na pobyt] stały 

do RFN. Taki sam cel chcą osiągnąć osoby podejmujące na terenie ambasady RFN różnego 

rodzaju strajki głodowe i [inne] akcje protestacyjne. Stwierdziliśmy, że prawie wszyscy 

inicjatorzy tworzenia wspomnianych organizacji mniejszościowych, podejmujących akty 

protestu, starają się konsekwentnie od kilku czy kilkunastu lat o wyjazd [na pobyt] stały do 

RFN, dokumentując pochodzenie niemieckie”3. 

Inna sprawa, że chęć wyjazdu z Polski nie była zjawiskiem powszechnym. Już od 

początku wśród górnośląskich działaczy niemieckich można było spotkać również osoby 

dalekie od podobnych zamiarów.    

W latach 1983–1987 (do połowy września tegoż roku) Służba Bezpieczeństwa  

odnotowała łącznie kilkanaście różnych inicjatyw na rzecz utworzenia zorganizowanych 

                                                           
1 Por. Z. Bereszyński, Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 

1945–1990, Opole – Gliwice 2017, s. 80. Znamiennym wyjątkiem na tym tle były osoby represjonowane w 

związku z ich działalnością w strukturach „Solidarności” lub różnych środowiskach opozycyjnych. Władze PRL 

chętnie pozbywały się ich z kraju, zezwalając na wyjazd emigracyjny, a nawet je do tego zachęcając. W drugiej 

połowie lat osiemdziesiątych XX w. zastosowano podobną taktykę w stosunku do czołowych działaczy 

niemieckich na Górnym Śląsku.       
2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach  (dalej: AIPN Ka0, 048/915,  t. 2, 

Informacja, 2 III 1987 r., s. 39. 
3 Ibidem, t. 7, Kierunki działań [Sekcji III A Wydziału II WUSW w Katowicach w ramach sprawy operacyjnego 

rozpracowania krypt. „Mniejszość”] na odcinku rewizjonizmu zachodnioniemieckiego ze szczególnym 

uwzględnieniem prób instytucjonalizowania się tzw. niemieckiej mniejszości narodowej na Śląsku, 27 XI 1986 

r., s. 122. 



struktur mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, w tym jedenaście takich prób w samym 

tylko województwie katowickim, w takich ośrodkach jak Bytom, Gliwice, Racibórz, Zabrze, 

Ruda Śląska, Tychy, Wodzisław czy Rybnik. Do marca 1989 r. łączna liczba takich inicjatyw 

w samym województwie katowickim wzrosła do około dwudziestu. Grupy inicjatywne liczyły 

najczęściej od kilku do kilkunastu osób, ale zdarzały się też grupy dużo liczniejsze4.  

Część grup inicjatywnych występowała do właściwych urzędów z wnioskami o 

zarejestrowanie założonych przez nie stowarzyszeń. Do wniosków takich załączano z reguły 

projekty statutów, inspirowane statutem Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

w Wałbrzychu, zarejestrowanego w czerwcu 1972 r. przez Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej we Wrocławiu5. Z każdym razem wynik podobnych starań był jednak negatywny. 

Władze państwowe konsekwentnie odmawiały zarejestrowania nowych stowarzyszeń 

niemieckich. Swój udział w tym miała również Służba Bezpieczeństwa, aktywnie 

przeciwdziałająca rejestracji takich organizacji we współpracy z właściwymi kompetencyjnie 

władzami administracyjnymi, jak np. Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach6.       

W tej sytuacji górnośląscy działacze niemieccy zakładać związki koleżeńskie, zwane 

Kołami Zaprzyjaźnionych Niemców (niem. Deutscher Freundschaftskreise – DFK). Uważano  

bowiem, że związki takie nie podlegają przepisom prawa o stowarzyszeniach i nie występuje 

konieczność ich rejestracji7.  

 

Służba Bezpieczeństwa jako instrument w walce z przejawami niemczyzny i postaw 

proniemieckich wśród rdzennej ludności Górnego Śląska. Zagadnienia organizacyjne 

 

Wszelkie inicjatywy na rzecz samoorganizacji ludności niemieckiej w Polsce 

spotykały się z aktywnym przeciwdziałaniem ze strony Służby Bezpieczeństwa. Wiodącą rolę 

w tej dziedzinie odgrywał pion II SB.  

Pion ten specjalizował się zasadniczo w pracy kontrwywiadowczej, obejmującej w 

praktyce śledzenie wszelkich kontaktów zagranicznych obywateli PRL na kierunku 

zachodnim8. W 1965 r. powierzono mu jednak również całokształt zadań związanych ze 

zwalczaniem tzw. rewizjonizmu niemieckiego. Teoretycznie chodziło o przeciwdziałanie  

czynnikom mogącym stanowić źródło zagrożenia dla trwałości powojennej granicy 

zachodniej i północnej państwa. W praktyce oznaczało to w szczególności walkę z 

rozmaitymi przejawami niemczyzny i postaw proniemieckich wśród rdzennej ludności tzw. 

Ziem Odzyskanych. Pion II SB przejął te zadania od pionu III wraz z odnośną dokumentacją, 

agenturą itp.9 

Zadania związane ze zwalczaniem postaw proniemieckich oraz śledzeniem kontaktów 

miejscowej ludności z Republiką Federalną Niemiec i Berlinem Zachodnim należały do 

                                                           
4 AIPN Ka, 048/915,  t. 1, Informacja, 15 IX  1987 r., s. 15; ibidem, t. 3, Informacja, 21 III 1989 r., s. 13; ibidem, 

Informacja, 11 XII 1986 r., s. 195; ibidem, t. 5, Informacja dot. aktualnej sytuacji na odcinku tzw. niemieckiej 

mniejszości narodowej na Śląsku, 9 VI 1988 r., s. 173.      
5 Ibidem, t. 7, Kierunki działań [Sekcji III A Wydziału II WUSW w Katowicach w ramach sprawy operacyjnego 

rozpracowania krypt. „Mniejszość”] na odcinku rewizjonizmu zachodnioniemieckiego ze szczególnym 

uwzględnieniem prób instytucjonalizowania się tzw. niemieckiej mniejszości narodowej na Śląsku, 27 XI 1986 

r., s. 122.  
6 Ibidem, t. 1, Informacja, 15 IX  1987 r., s. 15; ibidem, t. 3, Informacja, 11 XII 1986 r., s. 196.   
7 Ibidem, t. 3, Informacja [ze słów TW ps. „Jan”] (odpis), 18 II 1986 r., k. 152 (pdf). W ówczesnych materiałach 

SB pisano o Kołach Zaprzyjaźnionych Niemców (KZN) bądź Kołach Przyjaźni Niemieckiej (KPN).  
8 Por. P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2003, nr 1, 

s. 63; R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 

2007, s. 360.  
9 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), 09/853, Protokół 

zdawczo-odbiorczy, 24 II 1965 r., s. 4 (pdf). Por. P. Piotrowski, Struktury…, s. 63. 



najważniejszych zadań pion II SB w województwach górnośląskich (od 1975 r. były to 

województwa opolskie, katowickie i częstochowskie). Zachował się ramowy zakres zadań 

Wydziału II SB Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu z kwietnia 1975 r., mówiący, że 

wydział ten w szczególności:  

 

„- rozpoznaje i inwigiluje osoby i grupy osób podatne na wpływy rewizjonizmu 

zachodnioniemieckiego, podejrzane o działalność prozachodnioniemiecką oraz 

powiązane w przeszłości z hitlerowskim aparatem ucisku oraz organizacjami 

odwetowymi, rewizjonistycznymi, ziomkowskimi itp.    

 

 -  prowadzi operacyjne rozpracowanie ośrodków i organizacji rewizjonistycznych NRF 

oddziaływujących na kraj i województwo”10.   

 

Zwierzchnim organem władzy dla pionu II SB był Departament II Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. Departamentowi temu podlegały wydziały II komend wojewódzkich Milicji 

Obywatelskiej, a od 1983 r. analogiczne wydziały wojewódzkich urzędów spraw 

wewnętrznych. W tematyce niemieckiej specjalizował się Wydział III Departamentu II MSW. 

Jego organizacyjnymi odpowiednikami w poszczególnych województwach były od 1975 r. 

sekcje III oraz III A w wydziałach II komend wojewódzkich MO, a następnie (od 1983 r.) w 

analogicznych wydziałach wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych.  

Zgodnie z zachowaną dokumentacją z połowy 1975 r. Sekcja III Wydziału II KW MO 

w Opolu miała organizować i prowadzić pracę kontrwywiadowczą w celu zapobiegania i 

zwalczania „szpiegowsko-dywersyjnej działalności służb specjalnych RFN, skierowanej 

przeciwko PRL lub zaprzyjaźnionym krajom socjalistycznym”11. Zakres zadań Sekcji III A 

obejmował „działania operacyjne zmierzające do rozpoznania i zwalczania rewizjonizmu 

zachodnioniemieckiego i osób powiązanych w przeszłości z hitlerowskim aparatem ucisku”12. 

W ujęciu bardziej szczegółowym sekcja ta miała:  

 

- rozpoznawać „osoby lub grupy osób podatne na wpływ rewizjonizmu                     

zachodnioniemieckiego”;         

 

- inwigilować osoby powiązane w przeszłości „w przeszłości z hitlerowskim aparatem 

ucisku”, podejrzane o prowadzenie działalności „prozachodnioniemieckiej” bądź skazane 

„za tego rodzaju przestępstwa”;  

 

- prowadzić operacyjne rozpoznanie ośrodków i organizacji rewizjonistycznych w RFN 

oddziałujących na sytuację w Polsce („oddziaływujących na kraj”)13.       

 

W ramach realizacji wymienionych powyżej zadań miano prowadzić „sprawy 

operacyjne wszystkich kategorii”, a także organizować „dopływ szerokiej wiedzy” o sytuacji 

w obserwowanych środowiskach i grupach społecznych poprzez pozyskiwanie („budowę”) 

źródeł informacji oraz  rozwijanie sieci agenturalnej wraz z obsługującymi ją rezydentami 

(„rezydenturą”)14.   

                                                           
10 AIPN Wr, 09/64, Zakres pracy Wydziału II Służby Bezpieczeństwa KW MO w Opolu, [kwiecień 1975 r.], s. 

3.  
11 AIPN Wr, 09/64, Zakres pracy i struktura organizacyjna Wydziału II KW MO w Opolu, 19 VI 1975 r., s. 48.  
12 Ibidem, s. 49.  
13 Ibidem.  
14 Ibidem.  



Podobnie przedstawiała się sytuacja w województwie katowickim. Także tam zadania 

związane ze zwalczaniem rewizjonizmu „niemieckiego” były rozdzielone pomiędzy sekcje III 

oraz III A Wydziału II KW MO/WUSW.          

W latach 1975–1983 w poszczególnych województwach zostały jednak utworzone 

terenowe grupy operacyjne (ekspozytury) SB z siedzibami w niektórych większych miastach. 

Obszar działania takich grup obejmował z reguły jeden lub więcej byłych powiatów i 

ewentualnie niektóre gminy. Na obsadę personalną grup składali się funkcjonariusze 

realizujący zadania z zakresu działania niektórych pionów organizacyjnych SB. W większości 

przypadków byli wśród nich również funkcjonariusze zajmujący się sprawami z zakresu 

działania pionu II SB. Potrzebę utworzenia tych struktur uzasadniano w szczególności faktem, 

że mieszkańcy województwa opolskiego utrzymują „silne związki rodzinne i inne powiązania 

z państwami kapitalistycznymi, a zwłaszcza z RFN”15.     

Na mocy ustawy z 14 lipca 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie 

działania podległych mu organów dotychczasowe komendy i komisariaty Milicji 

Obywatelskiej zostały przekształcone w terenowe urzędy spraw wewnętrznych z pionami MO 

i SB16. Wydziały II komend wojewódzkich MO zostały przekształcone w analogiczne 

wydziały wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych. Zadania z zakresu działania pionu II 

SB realizowała również część funkcjonariuszy zatrudnionych w rejonowych urzędach spraw 

wewnętrznych. Na strukturę organizacyjną tych urzędów składały się m.in. referaty II SB, 

zajmujące się na Górnym Śląsku w szczególności problematyką niemiecką.  

Pion  II SB był jednym z tzw. pionów operacyjnych tej służby. Na ich rzecz pracowały 

tzw. piony pomocnicze, oznaczone literami „A”, „B”, „C”, „T” i „W”. Pion „A” zapewniał 

obsługę w zakresie szyfrowanie przesyłanych informacji i materiałów. Pion „B” zajmował się 

obserwacją zewnętrzną (wizualną) osób będących obiektem zainteresowania SB. Pion „C” 

(funkcjonujący pod tym oznaczeniem od 1960 r., ale istniejący już wcześniej) prowadził 

ewidencję operacyjną i archiwa. Do kompetencji pionu „T” należało stosowanie środków tzw. 

techniki operacyjnej, obejmujących podsłuchy, podglądy, fotografię operacyjną i tajne 

przeszukania. Pion „W” zajmował się tajną kontrolą (perlustracją) korespondencji. 

Wymienione powyżej piony spełniały funkcję usługową w stosunku do pionów 

operacyjnych), które zlecały im realizację określonych zadań pod kątem własnych potrzeb, 

jak np. śledzenie czy podsłuchiwanie określonych osób lub przeglądanie ich korespondencji17. 

Współpracujący z pionami operacyjnymi Współpracujący z tymi pionami i prokuraturą pion 

śledczy SB zajmował się przygotowaniem dokumentacji procesowej na potrzeby 

ewentualnego postępowania karnego18.  

Kolejnym elementem struktury organizacyjnej aparatu bezpieczeństwa był pion 

paszportów, włączony w skład SB w 1964 r.19 Pion ten zajmował się wydawaniem 

paszportów i dowodów osobistych, ale nie tylko. Prowadził on także działalność operacyjną, 

obejmującą w szczególności zbieranie informacji o cudzoziemcach odwiedzających PRL i 

obywatelach polskich ubiegających się o wyjazd za granicę, selekcjonowanie kandydatów na 

                                                           
15 AIPN Wr, 09/64, Tabela proponowanych terenowych grup operacyjnych oraz ogniw techniczno-operacyjnych, 

[kwiecień 1975 r.], s. 144; ibidem, [Część dokumentu bez tytułu i daty z 1975 r.], s. 215–216; ibidem, Problemy 

występujące w ekspozyturach, [kwiecień 1975 r.], s. 217–220.      
16 Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu 

organów, Dziennik Ustaw nr 38/1983, poz. 172. Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, 

1975–1990, red. nauk. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 47–48, 51–52; P. Piotrowski, Struktury…, s. 57.  
17 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, 1956–1975, red. nauk. P. Piotrowski, Warszawa 

2006, s. 14–16, 20–21; R. Terlecki, op. cit., s. 357–358; R. Ciupa, M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał 

bezpieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa 

PRL, Katowice – Kraków 2011, s. 9–12.  
18 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 13–14, 17–18; R. Terlecki, op. cit., s. 355–357.   
19 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 2, s. 20; R. Terlecki, op. cit., s. 358.   



wyjazd itp. W związku z tym funkcjonariusze pionu paszportowego, podobnie jak 

funkcjonariusze wymienionych powyżej pionów operacyjnych SB, werbowali agenturę itp. 

Sytuacja taka utrzymała się do generalnej reorganizacji aparatu bezpieczeństwa w 1983 r. 

Dotychczasowe zadania operacyjne pionu paszportowego przejął wówczas pion II SB20.       

Pion II SB jako właściwy merytorycznie pion operacyjny aparatu bezpieczeństwa 

inicjował i koordynował wspólne przedsięwzięcia różnych pionów tej służby, podejmowane 

w stosunku do górnośląskich działaczy niemieckich. Przykładem tego może być aktywność 

Sekcji III A Wydziału II WUSW w Katowicach, realizującej zadania związane z 

rozpoznawaniem i zwalczaniem działalności „ośrodków odwetowych” w RFN,  a także 

„wszelkiej wrogiej działalności rewizjonistycznej na terenie woj[ewództwa] katowickiego”. 

Sekcja ta spełniała w tym zakresie „rolę koordynatora w stosunku do jednostek terenowych” 

SB. Te ostatnie miały obowiązek informowania jej „o wszelkich planowanych i 

dokonywanych aktach o charakterze rewizjonistycznym w celu zorganizowania efektywnego 

przeciwdziałania tego typu zjawiskom”21.  

 

Zasady pracy operacyjnej SB. Przykłady prowadzonych spraw operacyjnych 

  

Od lutego 1970 r. działalność pionu II Służby Bezpieczeństwa oraz innych jej pionów 

operacyjnych regulowała wydana wówczas przez ministra spraw wewnętrznych instrukcja o 

pracy operacyjnej SB. Dokument ten rozróżniał cztery zasadnicze rodzaje spraw 

operacyjnych, jakie mogła prowadzić SB: sprawę operacyjnego sprawdzenia, sprawę 

operacyjnego rozpracowania, sprawę obiektową oraz kwestionariusz ewidencyjny.  

Sprawę operacyjnego sprawdzenia można było założyć dla potwierdzenia uzyskanej 

informacji „o przygotowaniach lub prowadzeniu wrogiej działalności przez daną osobę (grupę 

osób)”. W sprawie takiej mogło chodzić również o ustalenie, czy „ujawnione przestępstwo 

lub występujące zjawisko […] jest następstwem wrogiego działania”22.           

Sprawę operacyjnego rozpracowania miano wszczynać w razie stwierdzenia, że „dana 

osoba (grupa osób) przygotowuje lub prowadzi wrogą działalność i zachodzi potrzeba 

rozpoznania form, metod, kierunków i zakresu działalności przestępczej oraz uzyskania 

dowodów tej działalności”. Sprawę taką można było założyć także w wypadku stwierdzenia, 

że „dokonano czynu przestępnego z pobudek wrogich, którego sprawcy nie są znani, i 

zachodzi potrzeba wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego faktu oraz ustalenia 

sprawców”23. Ustalenia poczynione w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania mogły 

być przydatne w ewentualnym postępowaniu karnym, którego prowadzenie należało do 

kompetencji prokuratury i pionu śledczego SB24.    

Sprawa obiektowa mogła być założona w szczególności w celu operacyjnej ochrony 

instytucji lub zakładu pracy narażonego „na penetrację wywiadowczą” lub z innych 

względów wymagającego takiej ochrony25. Na tej zasadzie założono między innymi wiele 

spraw obiektowych dla rozmaitych jednostek organizacyjnych kolejnictwa.   

                                                           
20 Z. Bereszyński, op. cit., s. 97–99.  
21 AIPN Ka, 048/915, t. 3, Informacja, 11 XII 1986 r., s. 202; ibidem, t. 7, Kierunki działań [Sekcji III A 

Wydziału II WUSW w Katowicach w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Mniejszość”] na 

odcinku rewizjonizmu zachodnioniemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem prób instytucjonalizowania się 

tzw. niemieckiej mniejszości narodowej na Śląsku, 27 XI 1986 r., s. 123. 
22 Instrukcje o pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989). Wstęp i oprac. Tadeusz Ruzikowski.  

Warszawa 2004, s. 135.  
23 Ibidem, s. 136.  
24 Por. P. Piotrowski, Struktury…, s. 79.  
25 Instrukcje o pracy operacyjnej…, s. 136.  



Kwestionariusze ewidencyjne obejmowały dokumentację operacyjną wytwarzaną w 

ramach inwigilacji konkretnych osób będących obiektem zainteresowania SB26. W razie 

stwierdzenia, że dana osoba prowadzi niepożądaną działalność, można było przekwalifikować 

taki kwestionariusz na sprawę operacyjnego sprawdzenia lub sprawę operacyjnego 

rozpracowania.  

W niektórych przypadkach zakładano tzw. teczki osób zastrzeżonych. Jednostka 

organizacyjna SB zakładająca taką teczkę zastrzegała sobie, że mają do niej trafiać wszelkie 

informacje na temat danej osoby, będącej obiektem zainteresowania owej jednostki.  W razie 

pojawienia się informacji wskazujących na to, że taka osoba prowadzi niepożądaną 

działalność, teczka OZ mogła być przekwalifikowana na sprawę operacyjną określonej 

kategorii.  

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje spraw operacyjnych i teczek miały 

zastosowanie również w działaniach pionu II związanych ze zwalczaniem rozmaitych 

przejawów „rewizjonizmu niemieckiego”. Wspomniana instrukcja z lutego 1970 r.  

regulowała również całokształt spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem 

osobowych źródeł informacji SB: tajnych współpracowników, kontaktów operacyjnych i 

kontaktów służbowych27.        

Od sierpnia 1972 r. Wydział II KW MO/WUSW w Opolu prowadził sprawę 

obiektową o kryptonimie „Ideologowie”, w remach której usystematyzowano całokształt 

działalność prowadzonej przez tę jednostkę na kierunku niemieckim, włącznie ze 

zwalczaniem postaw proniemieckich wśród rodzimej ludności śląskiej. Podstawę założenia 

sprawy stanowiło Zarządzenie nr 0014/72 dyrektora Departamentu II MSW z 24 VII 1972 r.28 

Sprawa ta, prowadzona przez SB aż do 1989 r., miała na celu: „Ustalenie i rozpoznanie 

operacyjne planów i zamierzeń ośrodków dywersji ideologicznej NRF i całokształtu ich 

działalności oraz ujawnianie osób prowadzących wrogą działalność. Rozpoznanie duchowych 

przywódców środowiska proniemieckiego i rewizjonistyczno-odwetowego [na terenie] 

woj[ewództwa] opolskiego i ich powiązań z wrogimi ośrodkami i osobami w NRF. Ustalenie 

faktów, form, metod i charakteru wrogiej działalności uprawianej przez osoby pozostające 

pod wpływami wrogich ośrodków”29. Pion II SB w województwie katowickim  prowadził 

analogiczną sprawę obiektową o kryptonimie „Odwetowcy”30.            

W ramach sprawy krypt. „Ideologowie” założono kilka odrębnych teczek dla 

poszczególnych zagadnień operacyjnych. Teczka nr 1 odnosiła się do organizacji 

ziomkowskich Górnoślązaków i Ślązaków w RFN oraz „obywateli polskich 

współpracujących z tymi organizacjami”. Tematem teczki nr 2 była działalność 

zachodnioniemieckich ośrodków badawczych zajmujących się problematyką wschodnią 

(niem. Ostforschung). Teczka nr 3 dotyczyła rozgłośni radiowych Deutschlandfunk i 

Deutsche Welle. Teczkę nr 4 założono w związku z działalnością zachodnioniemieckich 

organizacji charytatywnych udzielających „zorganizowanej pomocy materialnej ludności 

rodzimej woj[ewództwa] opolskiego”. Tematem teczki nr 5 były „osoby i fakty dotyczące 

inspiracji do wyjazdów emigracyjnych, osoby zarejestrowane w NCK i deklarujące 

narodowość niemiecką oraz wywierające presję na zalegalizowanie niemieckiej mniejszości 

narodowej w woj[ewództwie] opolskim”. Teczka nr 6 miała za temat „grupy i osoby o 

                                                           
26 Ibidem, s. 136–137.  
27 Instrukcje o pracy operacyjnej…, s. 127–134.  
28 AIPN Wr, 013/13, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Ideologowie”, 14 VIII 1972 r., k. 13–15. 

Por. P. Piotrowski, Struktury…, s. 63. 
29 AIPN Wr, 013/13, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Ideologowie”, 14 VIII 1972 r., k. 13.  
30 AIPN Ka, 048/915, t. 3, Informacja, 11 XII 1986 r., s. 202; ibidem, t. 7, Kierunki działań [Sekcji III A 

Wydziału II WUSW w Katowicach w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Mniejszość”] na 

odcinku rewizjonizmu zachodnioniemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem prób instytucjonalizowania się 

tzw. niemieckiej mniejszości narodowej na Śląsku, 27 XI 1986 r., s. 123. 



poglądach rewizjonistyczno-odwetowych”. Założono ją „celem ustalenia i rozpoznawania 

form i metod ich działania, zapobiegania  i paraliżowania wrogiej i szkodliwej działalności 

przez stosowanie profilaktyki i represji”. Teczka nr 7 została założona z myślą o okresowej 

kontroli „członków byłego hitlerowskiego aparatu ucisku, byłych członków i przywódców 

nielegalnych organizacji rewizjonistycznych, [a także] osób represjonowanych w przeszłości 

za działalność rewizjonistyczno-odwetową”31.  

Materiały zgromadzone w wymienionych teczkach, zachowane w oryginale, zawierają 

mnóstwo informacji na temat rozmaitych przejawów niemczyzny i postaw proniemieckich 

wśród rdzennej ludności śląskiej, jej relacji z RFN i Berlinem Zachodnim oraz związanych z 

tym działań aparatu bezpieczeństwa. Znajdujemy tam w szczególności dość szczegółowe 

dane na temat działań represyjnych w ramach walki z „rewizjonizmem niemieckim”.  

Niezależnie od tego w latach osiemdziesiątych XX w. założono szereg spraw 

operacyjnych w reakcji na kolejne inicjatywy organizacyjne górnośląskich działaczy 

niemieckich. Znaczna część informacji i materiałów gromadzonych w ramach tych spraw 

trafiała również do akt sprawy krypt. „Ideologowie”, ujmujących w sposób kompleksowy 

różne fakty i zagadnienia stanowiące obiekt zainteresowania opolskiej SB w zakresie 

dotyczącym spraw niemieckich.  

W czerwcu 1985 r., w reakcji na utworzenie Stowarzyszenia Niemców w Polsce z 

siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i Kuźni Raciborskiej, Referat II SB Rejonowego Urzędu 

Spraw Wewnętrznych w Kędzierzynie-Koźlu założył sprawę operacyjnego sprawdzenia o 

kryptonimie „Krajan”. Z wnioskiem o jej założenie wystąpił kpt. Marian Sawicki, kierownik 

Referatu II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu, a zatwierdzającą decyzję podjął por. Jan 

Peczeniuk, szef RUSW32.  Sprawę prowadził początkowo wspomniany kpt. Sawicki, a w 

czerwcu 1986 r. jej prowadzenie przejął por. Mieczysław Guzicki, starszy inspektor Wydziału 

II WUSW w Opolu33.         

Obiektem szczególnego zainteresowania SB w ramach tej sprawy stało się siedmiu 

działaczy niemieckich, dla których założono indywidualne arkusze informacyjne osób 

rozpracowywanych: Herbert Piontek34, Rudolf Jan Rum35, Werner Józef Josz36, Jan Józef 

Białas37, Joachim Smykala38, Ginter Jan Krasówka39 i Manfred Józef Garus40. Na listę osób 

mających związek ze sprawą i zasługujących „na uwagę z punktu widzenia operacyjnego” 

zostali wpisani również Eugeniusz Szklarczyk, Georg Unger, Józef Hyca, Norbert Gaida, 

Henryk Żurek, Andrzej Osmenda i Jerzy Marchewka41. Największą wagę przywiązywano do 

rozpoznania postawy i powiązań Herberta Piontka, postrzeganego jako lider miejscowych 

działaczy niemieckich. We wniosku o założenie sprawy krypt. „Krajan” stawiano sobie za 

cel: „sprawdzenie charakteru powiązań H. Piontka z ambasadą RFN. […] ujawnienie 

faktycznych motywów, którymi się kierował, ewentualnie faktycznych inspiratorów. […] 

podjęcie działań zmierzających do rozbicia grupy inicjatywnej” miejscowego Stowarzyszenia 

Niemców w Polsce42.                           

                                                           
31 Ibidem, k. 13–15.  
32 AIPN Wr, 011/1813, t. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, 14 VI 

1985 r., k. 6.   
33 Ibidem, Karta kontrolna (wykaz funkcjonariuszów prowadzących sprawę), k. 77.     
34 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Herberta Piontka], k. 7–8. 
35 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Rudolfa Jana Ruma], k. 9–10. 
36 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Wernera Józefa Josza], k. 11–12. 
37 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Jana Józefa Białasa], k. 13–14. 
38 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Joachima Smykali], k. 15–16. 
39 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Gintera Jana Krasówki], k. 17–18. 
40 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Manfreda Józefa Garusa], k. 19–20. 
41 Ibidem, Wykaz osób, k. 21.  
42 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, 14 VI 1985 r., k. 6.    



W ramach sprawy krypt. „Krajan” wykorzystywano trzynaście osobowych źródeł 

informacji: dwunastu tajnych współpracowników o pseudonimach „Jan”, „Roma”, „Marek”, 

„Karol III”, „Janek III”, „Leoncio”, „Orzeł”, „Rysiek”, „Mistrz”, „Prezes”, „Zorza” i 

„Robert” oraz kontakt operacyjny „HŻ”. Tylko niektóre z tych źródeł należały do sieci 

agenturalnej pionu II SB. TW ps. „Jan” współpracował z Wydziałem II WUSW w Opolu, a 

tajni współpracownicy o pseudonimach „Roma”, „Marek” i „Karol III” oraz kontakt 

operacyjny „HŻ” byli podopiecznymi Referatu II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu. Tajni 

współpracownicy o pseudonimach „Janek III”, „Leoncio”, „Orzeł”, „Rysiek”, „Mistrz”, 

„Prezes” i „Zorza” współpracowali z Sekcją V RUSW, której zakres kompetencji obejmował 

sprawowanie nadzoru operacyjnego nad gospodarką narodową, a w ramach tego w 

szczególności zwalczanie działalności związkowo-opozycyjnej w zakładach pracy. TW ps. 

„Robert” należał do sieci agenturalnej Sekcji VI RUSW, zajmującej się rolnictwem i 

sektorem rolno-spożywczym gospodarki43. Przykład ten stanowi dobrą ilustrację pionu II SB 

z innymi pionami organizacyjnymi aparatu bezpieczeństwa.        

Sprawa krypt. „Krajan” była prowadzona do czerwca 1987 r. Zamknięto ją w związku 

z wyjazdem emigracyjnym Herberta Piontka. Sprawę tę prowadził w tym czasie chor. 

Ryszard Barciak z Referatu II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu. Inne osoby będące obiektem 

zainteresowania SB w ramach sprawy krypt. „Krajan” miały być odtąd kontrolowane w 

ramach sprawy obiektowej krypt. „Ideologowie”44.  

W grudniu 1985 r. Referat II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu wszczął analogiczną 

sprawę o kryptonimie „Ziomek” w związku z założeniem Towarzystwa Mniejszości 

Niemieckiej z siedzibą w Zdzieszowicach. Z wnioskiem o jej założenie wystąpił wspomniany 

chor. Ryszard Barciak z Sekcji II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu. Związane z tym  

zamierzenia sformułował on podobnie jak zrobiono to wcześniej w przypadku sprawy krypt. 

„Krajan”. Obejmowały one: „sprawdzenie [i] rozpoznanie powiązań ob. Kalisz[a] 

M[aksymiliana] z Ambasadą RFN. […] ujawnienie faktycznych [motywów] postępowania 

K[alisza] M[aksymiliana] oraz faktycznych inspiratorów takiego postępowania […] podjęcie 

starań [na rzecz] rozbicia grupy inicjatywnej […] procesowe udokumentowanie wrogich 

działań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia”45.    

Wymieniony powyżej Maksymilian Kalisz był jednym z dwóch działaczy niemieckich 

stanowiących obiekt szczególnego zainteresowania SB w ramach sprawy  krypt. „Ziomek”. 

Drugą osobą był Willibald Waniek. Dla obu tych działaczy założono indywidualne arkusze 

informacyjne osób rozpracowywanych46.    

W sprawie krypt. „Ziomek” wykorzystywano pięć osobowych źródeł informacji: 

trzech tajnych współpracowników o pseudonimach „Jan”, „Adam” i „Piotr”, kandydata na 

TW o inicjałach BT oraz kontakt operacyjny o inicjałach BZ. Tajny współpracownik o 

pseudonimie „Jan” był prowadzony przez por. Mieczysława Guzickiego, starszego inspektora  

Wydziału II WUSW w Opolu47. Pozostali informatorzy, jak można przypuszczać, 

współpracowali z Sekcją II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu.      

Sprawę krypt. „Ziomek” zamknięto w kwietniu 1987 r. w związku z wyjazdem 

emigracyjnym Maksymiliana Kalisza. Inne przewijające się w niej osoby, podobnie jak w 

                                                           
43 Ibidem, Wykaz  TW i kontaktów operacyjnych wykorzystywanych w sprawie, k. 4.      
44 AIPN Wr, 011/1813, t. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, 14 VI 

1985 r., k. 6; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, nr 

ewid[encyjny] 30 135, 19 VI 1987 r., k. 35.   
45 AIPN Wr, 065/1233, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ziomek”, 18 XII 1985 

r.; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ziomek”, nr ewid[encyjny] 31 391 

– 31 678, 21 IV 1987 r., b. p., mf [pdf]. 
46 Ibidem, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej) [Willibalda Wańka]; ibidem, Arkusz informacyjny 

(osoby rozpracowywanej) [Maksymiliana Kalisza], b. p., mf [pdf]. 
47 Ibidem, Wykaz  TW i kontaktów operacyjnych wykorzystywanych w sprawie, b. p., mf [pdf]. 



przypadku osób występujących w sprawie krypt „Krajan”, miały być nadal obserwowane w 

ramach sprawy obiektowej krypt. „Ideologowie”, prowadzonej w tym czasie przez kpt. 

Mariana Sawickiego z Wydziału II WUSW w Opolu48.    

W kwietniu 1986 r. Sekcja III A Wydziału II WUSW w Katowicach założyła sprawę 

operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Mniejszość” z myślą o gromadzeniu 

dokumentacji procesowej na potrzeby ewentualnego postępowania karnego przeciwko 

osobom działającym w zakładanych stopniowo od końca 1985 r.  Kołach Zaprzyjaźnionych 

Niemców (niem. Deutscher Freundschaftskreise – DFK). Innym celem sprawy było 

niedopuszczenie do rejestracji DFK49.   

Sprawa krypt. „Mniejszość” była prowadzona do stycznia 1990 r. W roli oficera 

prowadzącego występował por. Witold Marynka z Sekcji III Wydziału II WUSW w 

Katowicach. Występując z wnioskiem o zamknięcie sprawy, pisał on, że jej dalsze 

prowadzenie stało się bezprzedmiotowe „w związku ze zmianą sytuacji prawnej i politycznej 

w kraju”, umożliwiającą legalizację stowarzyszeń niemieckich na Górnym Śląsku50. W tym 

czasie już od czterech miesięcy działał w Polsce rząd pod przewodnictwem Tadeusza 

Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera po drugiej wojnie światowej.  

Dla niektórych działaczy niemieckich pion II SB założył prowadzone indywidualnie 

teczki osób zastrzeżonych. Przykładem tego może być Franciszek Poppe, działacz 

zamieszkały w Raszowej, a zatrudniony w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu. W maju 1988 r. por. Mieczysław Guzicki z Wydziału II WUSW w 

Opolu założył dla niego teczkę OZ, prowadzoną do maja następnego roku, gdy Poppe 

wyjechał na stałe z Polski. Po por. Guzickim teczkę tę prowadził ppor. Mariusz Sikorski, 

zatrudniony jako inspektor Sekcji III Wydziału II WUSW, a następnie na analogicznym 

stanowisku w Sekcji III A. W działania te angażowali się również jego bezpośredni 

przełożeni: kpt. Andrzej Srokosz jako kierownik Sekcji III i kpt. Przemysław Błaut jako 

kierownik Sekcji III A51.  

W okresie od 28 grudnia 1988 do 2 lutego 1989 r. prowadzono teczkę OZ dla Henryka 

Krolla (Henryka Króla), działacza niemieckiego z Gogolina, późniejszego posła na Sejm RP. 

Związane z tym działania podejmował ppor. Mariusz Sikorski, inspektor Wydziału II WUSW 

w Opolu52.        

W ramach prowadzonych spraw operacyjnych Służba Bezpieczeństwa w rozmaity 

sposób represjonowała działaczy niemieckich. Inwigilowano poszczególne osoby, 

przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, werbowano agenturę w celu 

inwigilacji i wewnętrznego rozbijania środowisk organizującej się mniejszości niemieckiej w 

Polsce53. 

 

Kadry aparatu bezpieczeństwa zaangażowane w walkę z inicjatywami organizacyjnymi 

ludności niemieckiej na Górnym Śląsku 

                                                           
48 Ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ziomek”, nr ewid[encyjny] 31 391 

– 31 678, 21 IV 1987 r., b. p., mf [pdf]. 
49 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach (dalej: AIPN Ka), 048/915, t. 2,Raport 

[naczelnika Wydziału II WUSW w Katowicach dla zastępcy szefa WUSW ds. SB], 28 IV 1986 r., s. 7–8.   
50 AIPN Ka, 048/915, t. 1, Raport [dla zastępcy] szefa WUSW ds. SB w Katowicach], 11 I 1990 r., s. 228–229; 

ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania, 11 I 1990 r., s. 230; ibidem,  t. 2, 

Informacja dla naczelnika Wydziału „C” WUSW w Katowicach, 11 I 1990 r., s. 251–252.  
51 AIPN Wr, 0010/3533, Kwestionariusz [Franciszka Poppego], 26 V 1988 r., k. 3–5; ibidem, Wykaz osób, które 

zapoznały się z materiałami, k. 9; ibidem,  Notatka służbowa, 16 II 1989 r., k. 35; ibidem, Notatka służbowa, 5 V 
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Do osób, które odegrały szczególnie ważną rolę w walkę z inicjatywami 

organizacyjnymi ludności niemieckiej na Górnym Śląsku, należał ppłk Henryk Marchwicki, 

kierujący Wydziałem II KW MO/WUSW w Katowicach w latach 1982–1990, a zatem w 

czasach, gdy nastąpił bujny rozwój tego rodzaju inicjatywy54. Kariera zawodowa tego 

funkcjonariusza stanowi zarazem szczególnie ciekawą ilustrację tego, jak funkcjonował i 

czym zajmował się pion II Służby Bezpieczeństwa.  

Henryk Marchwicki, urodzony w 1941 r. w Zagórzu w powiecie będzińskim, ukończył 

w 1959 r. Technikum Hutnicze w Dąbrowie Górniczej, uzyskując tytuł technika 

walcownika55. W ślad za tym rozpoczął studia na Politechnice Gliwickiej, ale przerwał je już 

po paru tygodniach – według własnej wersji – „ze względu na trudną sytuację materialną”. 

Chodziło o to, że nie przyznano mu stypendium56. Fakt ten wskazywałby raczej na dobrą 

sytuację materialną jego rodziny i wysoki poziom jej dochodów, niedający dostatecznych 

podstaw do ubiegania się o pomoc finansową w formie stypendium. Można zatem 

przypuszczać, że faktycznym powodem przerwania studiów były materialne aspiracje 

Marchwickiego, a nie przymus sytuacyjny związany z niedostatkiem środków do życia. 

Bardzo możliwe, że tego rodzaju motywacja, niezależnie od ewentualnych motywów natury 

ideologicznej, nie wiadomo na ile autentycznych, kryła się również za późniejszym wyborem 

pracy w aparacie bezpieczeństwa.        

W grudniu 1959 r. Marchwicki podjął pracę w Hucie im. Feliksa Dzierżyńskiego w 

Dąbrowie Górniczej, a w kwietniu zgłosił się ochotniczo do służby wojskowej. We wrześniu 

1960 r. powrócił do pracy w hucie, zwolniony czasowo z wojska w związku z chorobą. 

Zatrudniono go wówczas jako pracownika kontroli technicznej na wydziale mechanicznym. 

W czerwcu 1961 r. został ponownie powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W 

trakcie służby wstąpił do partii, zostając we wrześniu  tegoż roku kandydatem, a w maju 1962 

r. członkiem partii57.         

W grudniu 1962 r., na krótko przed ukończeniem zasadniczej służby wojskowej, w 

podaniu skierowanym do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa 

publicznego w Katowicach Marchwicki zwrócił się o zatrudnienie go „w organach służby 

bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej” (tak w oryginale – Z. B.). Swoją prośbę motywował 

tym, że już „od młodych lat pragnął […] pracować w tym aparacie i zwalczać przeciwników 

ustroju socjalistycznego”58.          

W lutym 1963 r. Marchwicki został pracownikiem operacyjnym Wydziału II Służby 

Bezpieczeństwa  Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach59. Zatrudniono go w Grupie II 

tego wydziału, mającej zajmować się działalnością kontrwywiadowczą w relacjach z Wielką 

Brytanią i Kanadą. W praktyce zajmował się operacyjną kontrolą repatriantów z Wielkiej 

Brytanii60. W latach 1964–1965 ukończył roczną Szkołę Oficerską nr 1 dla funkcjonariuszy 

SB w Centrum Wyszkolenia MSW w Legionowie, uzyskując stopień podporucznika61.    

Po ukończeniu szkoły oficerskiej i powrocie do pracy w Wydziale II SB KW MO w 

Katowicach ppor. Marchwicki zajął się działalnością kontrwywiadowczą na kierunku 
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niemieckim jako pracownik Grupy III owego wydziału. Obiektem jego zainteresowania byli 

w szczególności przyjeżdżający do Polski turyści62. W marcu 1967 r. przeniesiono go do 

Grupy VII „z zadaniem organizowania pracy operacyjnej” w odniesieniu do 

„zorganizowanych przyjazdów” (wycieczek) „cudzoziemców z krajów kapitalistycznych”63. 

W ramach swoich nowych obowiązków brał udział m.in. w tajnych rewizjach 

(„penetracjach”) pokojów zajmowanych w katowickich hotelach przez dyplomatów i innych 

cudzoziemców. Już w kwietniu 1968 r., z uwagi na zmianę systemu organizacji pracy w 

Wydziale II SB KW MO w Katowicach, zajął się jednak ponownie problematyką niemiecką 

jako inspektor Grupy III64. W czerwcu tego samego roku awansowano go do stopnia 

porucznika65.            

W marcu 1968 r. Marchwicki jeszcze jako podporucznik poślubił Janinę Gondzik, 

funkcjonariuszkę SB w stopniu starszego sierżanta, zatrudnioną w Wydziale „T” KW MO w 

Katowicach66. Jego partnerka życiowa wywodziła się z rodziny o przedwojennych jeszcze 

tradycjach komunistycznych. Jej ojciec, Władysław Gondzik, urodzony w 1905 r. w Czeladzi, 

działał przed wojną w Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii 

Polski, a po drugiej wojnie światowej pracował w aparacie partyjnym Polskiej Partii 

Robotniczej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 1950 r. w Komitecie 

Wojewódzkim PZPR w Katowicach). Zakończył karierę zawodową przechodząc na tzw. 

emeryturę polityczną67. W późniejszych czasach Janina Marchwicka z d. Gondzik jako 

kierowniczka sekcji w Wydziale „T” WUSW w Katowicach współpracowała z mężem jako 

naczelnikiem Wydziału II WUSW w działaniach „na kierunku niemieckim” (będzie o tym 

mowa poniżej)68.                                                                 

Z początkiem sierpnia 1969 r. por. Marchwicki został na własną prośbę przeniesiony 

do pracy w Wydziale Kontroli Ruchu Granicznego w pionie SB KW MO w Katowicach. 

Początkowo zajmował się tam cudzoziemcami przebywającymi na stałe w Polsce, a od 

listopada 1970 r. jego nowy zakres obowiązków obejmował ochronę „lotnictwa cywilnego 

przed aktami terroru”69.  

Z początkiem lutego 1972 r. pion Kontroli Ruchu Granicznego został zlikwidowany. 

Jego dotychczasowe zadania zostały przejęte przez Wojska Ochrony Pogranicza, włączone 

ponownie do struktury resortu spraw wewnętrznych70. W tej sytuacji por. Marchwicki, 

przeniesiony na własną prośbę, powrócił do pracy w Wydziale II SB KW MO71. Tym razem 
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powierzono mu zadania związane ze zwalczaniem działalności wywiadu brytyjskiego, a w 

kwietniu 1973 r., już w stopniu kapitana, awansowano na stanowisko kierownika Grupy II 72 .   

Tymczasem w kwietniu 1972 r. Marchwicki ukończył w systemie wieczorowym 

studia zawodowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł inżyniera urządzeń 

sanitarnych73. Fakt ten miał istotne znaczenie dla jego dalszej kariery, a w szczególności 

umożliwił jego późniejszy awans na stanowisko naczelnika wydziału.   

O osobowości Marchwickiego znacznie więcej zdaje się mówić jednak inne 

odnotowane w jego aktach wydarzenie. W lipcu 1973 r., już jako kierownik Grupy II 

Wydziału II SB KW MO, w stanie nietrzeźwym odmówił on „zapłaty za przejazd taksówką i 

za jej zanieczyszczenie”, a gdy w związku z tym incydentem interweniowali umundurowani 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej MO w Katowicach, „uderzył jednego z nich w twarz 

oraz ubliżał im w obecności osób cywilnych”. Kara wymierzona kpt. Marchwickiemu za ten 

wybryk ograniczyła się do ostrzeżenia „o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku 

służbowym” oraz czasowego cofnięcia dodatku specjalnego w wysokości 150 zł74.   

W lutym 1975 r. zakwalifikowano kpt. Marchwickiego do rezerwy kadrowej na 

stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału II SB KW MO lub inspektora Inspektoratu 

Kierownictwa SB75. Z początkiem maja tego roku, za zgodą Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 

przeniesiono go jednak na stanowisko naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KW MO 

w Katowicach. Przyczynił się do tego w szczególności wspomniany fakt ukończenia przez 

niego studiów o profilu budowlanym na Politechnice Śląskiej76.    

Jako naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KW MO w Katowicach Marchwicki 

awansował stopniowo do rangi podpułkownika, osiągniętej przez niego w kwietniu 1980 r. 

We wniosku o awansowanie nas ten ostatni stopień podkreślano w szczególności zasługi 

położone przez niego przy budowie kompleksu obiektów nowej siedziby KW MO77. W opinii 

służbowej z sierpnia 1982 r. chwalono go za sprawną realizację również wielu innych 

inwestycji, a w szczególności za zbudowanie sporej liczby nowych komend miejskich, 

komisariatów i posterunków oraz wojewódzkiego ośrodka szkolenia MO78.  

Mimo to postanowiono powierzyć mu inny zakres obowiązków, związany z jego 

wcześniejszą działalnością w pionie kontrwywiadowczym aparatu bezpieczeństwa. Akurat w 

tym czasie, gdy powstawała przywołana powyżej opinia, dotychczasowy naczelnik Wydziału 

II KW MO w Katowicach, ppłk Mirosław Rak, wystąpił z wnioskiem o zwolnienie go ze 

służby. W tej sytuacji postanowiono, że od 20 sierpnia 1982 r. obowiązki naczelnika tego 

wydziału przejmie czasowo ppłk Marchwicki. W październiku tego samego roku Sekretariat 

KW PZPR w Katowicach zaakceptował wnioski komendanta wojewódzkiego MO, gen. bryg. 

Jerzego Gruby, o zwolnienie ppłk. Raka ze stanowiska naczelnika Wydziału II i 
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zatwierdzenie na tym stanowisku ppłk. Marchwickiego z jednoczesnym zwolnieniem go ze 

stanowiska naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów79.                                                      

Jako naczelnik Wydziału II KW MO, a następnie analogicznego wydziału WUSW w 

Katowicach ppłk Marchwicki osobiście angażował się w działania związane ze zwalczaniem 

inicjatyw organizacyjnych miejscowej ludności niemieckiej. Świadczy o tym w szczególności 

wielka liczba dokumentów z jego podpisem w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania  

krypt. „Mniejszość”. Był on osobiście zaangażowany także w inne przedsięwzięcia aparatu 

bezpieczeństwa „na kierunku niemieckim”, W maju 1986 r. minister spraw wewnętrznych, 

gen. broni Czesław Kiszczak przyznał jemu oraz jego żonie Janinie, kierującej w stopniu 

kapitana Sekcją Ib Wydziału „T” WUSW, nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 32 tysięcy 

złotych za zrealizowanie skomplikowanych przedsięwzięć operacyjnych, „w wyniku których 

aresztowano agentów zachodnioniemieckich służb specjalnych”80.   

W początkach marca 1990 r., w zmienionej sytuacji politycznej, ppłk Marchwicki 

wystąpił do ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem o zwolnienie z pracy w resorcie i 

przyznanie emerytury z uwagi na nabycie stosownych uprawnień po przepracowaniu 30 lat81. 

Zwolniono go z dniem 4 kwietnia tego samego roku82.   

Podpułkownik Marchwicki jako naczelnik Wydziału II KW MO/WUSW w 

Katowicach legitymował się bardzo bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym. 

Mimo to można mieć poważne wątpliwości co do jego kwalifikacji do pełnienia tak ważnej i 

odpowiedzialnej funkcji w służbach kontrwywiadowczych. Chociaż przez wiele lat zajmował 

się w szczególności problematyką niemiecką, a także przybyszami z krajów anglosaskich, 

nigdy – jak wynika z jego akt osobowych – nie opanował żadnego języka obcego poza 

rosyjskim83.                    

Po odejściu ppłk Marchwickiego, w okresie od 5 kwietnia do końca lipca 1990 r., 

obowiązki naczelnika Wydziału II WUSW w Katowicach pełnił mjr Adam Zawarczyński, 

dotychczasowy zastępca naczelnika84. Reprezentował on młodszą generację funkcjonariuszy 

aparatu bezpieczeństwa, napływającą w szeregi resortu od lat siedemdziesiątych XX w.  

Urodzony w 1951 r. w Sosnowcu Adam Zawarczyński ukończył w 1970 r. miejscowe 

Technikum Energetyczne, uzyskując tytuł technika energetyka o specjalności energetyka 

cieplna. Od września tegoż roku pracował w Fabryce Silników Elektrycznych Małej Mocy 

„Silma” w Zagórzu, udzielając się jednocześnie jako działacz Związku Młodzieży 

Socjalistycznej. W czerwcu 1976 r. ukończył w systemie wieczorowym studia zawodowe 

inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł inżyniera elektryka85. 

Wkrótce po ukończeniu studiów, w  październiku tego samego roku, zgłosił się do pracy w 

SB, pisząc w złożonym przez siebie podaniu, że chciałby „posiadane kwalifikacje zawodowe 

oraz zaangażowanie ideowe […] spożytkować dla utrwalania i ochrony osiągnięć Polski 

Ludowej przed destrukcyjnym działaniem wrogich sił pochodzenia rodzimego oraz 

zewnętrznego”86.  
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W połowie grudnia 1976 r. zatrudniono go w Wydziale II KW MO w Katowicach. W 

roku szkolnym 1977/1978 ukończył on roczne studium podyplomowe w Akademii Spraw 

Wewnętrznych, w związku z czym został mianowany podporucznikiem87. Pracował w Sekcji 

I Wydziału II KW MO/WUSW, zajmując się zwalczaniem działalności służb specjalnych 

USA oraz rozpoznawaniem zainteresowań placówek dyplomatycznych tego państwa – 

ambasady i konsulatu. Jedna z prowadzonych przez niego spraw operacyjnych została 

uwieńczona wyrokami skazującymi w stosunku do dwóch osób. Jednocześnie działał w 

szeregach PZPR, był lektorem szkolenia partyjnego. W grudniu 1981 r., w okresie stanu 

wojennego, był członkiem „grupy operacyjnej, która brała udział w fizycznym odblokowaniu 

Huty »Katowice«”, tj. w akcji przeciwko strajkującym pracownikom tego zakładu88. W 

listopadzie 1982 r. w stopniu porucznika awansował na stanowisko kierownika Sekcji I 

Wydziału II KW MO89.     

Wkrótce potem, w styczniu 1981 r., por. Zawarczyński, licząc zapewne na dalsze 

postępy na drodze kariery resortowej, zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o 

skierowanie go „na przeszkolenie specjalne w Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich”90. Prośbę tę poparł zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w 

Katowicach, płk Zygmunt Baranowski91. Upragniony wyjazd do Związku Sowieckiego nie 

doszedł jednak do skutku, ponieważ por. Zawarczyński nie zdał wymaganego do kandydatów 

egzaminu z języka rosyjskiego92.                  

W tym miejscu należy dodać, że funkcjonariusz ten nie władał również żadnym innym 

językiem obcym93. Mimo to przełożeni widzieli w nim wartościowego pracownika 

kontrwywiadu. W maju 1987 r., już w stopniu kapitana, awansował on na stanowisko 

zastępcy naczelnika Wydziału II WUSW, a we wrześniu 1989 r., już po utworzeniu rządu 

Tadeusza Mazowieckiego, mianowano go majorem94.     

 Podobnie przedstawiała się sprawa kwalifikacji zawodowych w przypadku 

funkcjonariuszy stojących na czele Wydziału II KW MO/WUSW w Opolu. Jednym  z nich 

był ppłk Józef Ciupek, kierujący tym wydziałem w latach 1969–198495.    

Funkcjonariusz ten, urodzony w 1929 r. w Szczakowej w powiecie chrzanowskim, 

związał się z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa w sposób dość przypadkowy, 

zgłaszając się w 1947 r. ochotniczo do służby wojskowej (wcześniej pracował jako robotnik 

w cementowni w Szczakowej). Komisja wojskowa zadecydowała o wcieleniu go w szeregi 

Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, należącego do struktury resortu bezpieczeństwa 

                                                           
87 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Adama Zawarczyńskiego], k. 83, 85; ibidem, Przebieg przeszkolenia 

funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, k. 88; ibidem, Opinia służbowa za okres od 1 X 1977 do 24 VI 1978 r., 
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92 Ibidem, Pismo starszego inspektora Wydziału II Departamentu Kadr MSW do naczelnika Wydziału Kadr KW 

MO w Katowicach, 4 czerwca 1983 r., k. 137.   
93 Ibidem, Ankieta personalna [Adama Zawarczyńskiego], 22 X 1976 r., k. 8. W ankiecie tej Zawarczyński 

deklarował biegłą znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie, co jednak ostatecznie nie znalazło 

potwierdzenia.       
94 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Adama Zawarczyńskiego], k. 84–85; ibidem, Wniosek personalny, 3 III 1987 

r., k. 163; ibidem, Opinia służbowa za okres od 3 III 1987 do 8 VI 1988 r., k. 171–174; ibidem, Indywidualna 

karta przeglądu kadrowego, b. d., k. 175–178; ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 12 VI 

1989 r., k. 179.   
95 Por. Aparat bezpieczeństwa …, t. 2, s. 119; Aparat bezpieczeństwa …, t. 3, s. 214.  



publicznego.  Było tak m.in. w przypadku Józefa Ciupka, wieloletniego naczelnika pionu II 

opolskiej SB. W marcu 1949 r. Ciupek zwrócił się o przyjęcie do pracy w organach 

bezpieczeństwa publicznego podległych Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa 

Publicznego w Białymstoku, gdzie stacjonowała jego jednostka wojskowa96.   

W kwietniu 1949 r. Ciupek został przyjęty do służby w Powiatowym Urzędzie 

Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży. Pracował tam początkowo jako wartownik aresztu, a 

następnie na stanowisku młodszego referenta. W październiku tegoż roku skierowano go na 

IX kurs specjalny, zorganizowany przez WUBP w Białymstoku97. W sierpniu 1951 r., już w 

stopniu starszego sierżanta, Ciupek przeszedł do służby w PUBP w Ełku. Od maja 1953 r., 

awansowany do stopnia chorążego, pracował w Wydziale I WUBP w Białymstoku. W 

styczniu 1954 r. został kierownikiem Sekcji 3 tegoż wydziału, a pół roku później mianowano 

go porucznikiem. Od kwietnia 1955 r. kierował Sekcją 3 Wydziału III Wojewódzkiego 

Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. W marcu następnego roku 

przeniesiono go do Opola, gdzie został zastępcą naczelnika Wydziału III WUdsBP na etacie 

wojskowym98.  

Od stycznia 1957 r. por. Ciupek pracował na etacie operacyjnym w Wydziale II SB 

KW MO w Opolu. W lipcu 1959 r. ukończył on dwuletnią szkołę starszych oficerów 

operacyjnych w Centrum Wyszkolenia MSW w Legionowie. W tym samym miesiącu 

otrzymał stopień kapitana, a nieco  później został kierownikiem grupy w Wydziale III SB KW 

MO99. Kierowana przez niego grupa, w ramach ówczesnego podziału zadań pomiędzy 

pionami organizacyjnymi SB, zajmowała się problematyką niemiecką. Przejąwszy związane z 

tym zadania kpt. Ciupek zajął się likwidacją dużych braków i zaniedbań w tej dziedzinie. W 

ocenie przełożonych przejawił „wiele inicjatywy i ofiarności na powierzonym [mu] odcinku. 

Kierowani przez niego pracownicy pozyskali szereg cennych jednostek TW. Zrealizował 

kilka ciekawych spraw. Dokonał rozpoznania działaczy ośrodków rewizjonistycznych w 

NRF”. Poprzez działania profilaktyczne, a także z wykorzystaniem publikacji prasowych, 

„poważnie ograniczył ich oddziaływanie na niektóre osoby zamieszkujące w Polsce”. Na 

jednej z narad krajowych w Departamencie III MSW „bardzo dobrze oceniono osiągnięcia i 

wyniki pracy” kpt. Ciupka i jego grupy w tej dziedzinie100.  

W lipcu 1962 r. kpt. Ciupek, „jako jeden z bardziej wyróżniających się i 

samodzielnych kierowników grup”, został zastępcą naczelnika Wydziału II SB KW MO w 

Opolu. Dwa lata później awansowano go do stopnia majora101.  W czerwcu 1968 r. mjr 

Ciupek został przeniesiony do Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO.  Już w sierpniu 

następnego roku powrócił on jednak do Wydziału II jako nowy  naczelnik tej jednostki. W 

czerwcu 1969 r. mianowano go podpułkownikiem102.  
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Józef Ciupek kierował pionem II SB w województwie opolskim do października 1984 

r. W czerwcu tegoż roku zdążył jeszcze awansować do stopnia pułkownika. Rok później 

przeszedł na rentę inwalidzką103.  

W momencie podejmowania pracy w aparacie bezpieczeństwa Ciupek legitymował się 

tylko sześcioma klasami szkoły powszechnej. Nie znał żadnego języka obcego104. W 1970 r. 

ukończył w trybie zaocznym lub wieczorowym  studia na Wydziale  Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego105. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju studiów dla 

funkcjonariuszy SB można jednak mieć poważne wątpliwości co do tego, czy w tym czasie 

zdołał dobrze opanować jakikolwiek język obcy. Wcześniej uzyskał w podobnym trybie 

wykształcenie średnie. Jeżeli nauczył się wówczas jakiegoś języka obcego, to z całą 

pewnością tylko rosyjskiego, bo innych w tym czasie nie nauczano w szkołach na terenie 

województwa opolskiego. Z całą pewnością nie uczono go języków obcych we wspomnianej 

szkole starszych oficerów operacyjnych w CW MSW w Legionowie, ponieważ w 

świadectwie jej ukończenia nie wymieniono żadnego takiego przedmiotu106.       

Następcą płk. Ciupka na stanowisku naczelnika Wydziału II KW MO w Opolu został 

ppłk Jerzy Bielski, dotychczasowy naczelnik Wydziału Paszportów107. Początki jego 

związków  z aparatem bezpieczeństwa przedstawiały się bardzo podobnie jak w przypadku 

jego poprzednika.  

Funkcjonariusz ten urodził się w 1940 r. na terenie przedwojennego województwa 

stanisławowskiego, a jego nazwisko brzmiało pierwotnie „Jerzy Biskup”. Do końca lat 

pięćdziesiątych XX w. mieszkał wraz z rodzicami w Podlesiu koło Głuchołaz. W czerwcu 

1959 r., po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach,  został pomocnikiem 

magazyniera w miejscowej filii Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – 

późniejszego „Froteksu”. W październiku następnego roku powołano go jednak do odbycia 

zasadniczej służby wojskowej, a następstwie czego jego życie potoczyło się zupełnie innym 

torem108.                 

Jerzy Biskup trafił do Szkoły Oficerskiej i Ośrodka Szkoleniowego Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy, gdzie odbywał służbę jako podchorąży kursu 

rezerwy. We wrześniu 1961 r. ukończył kurs w stopniu kaprala podchorążego i ślad za tym 

został przeniesiony do jednostki KBW w Prudniku. W sierpniu 1962 r. na dwa miesiące przed 

ukończeniem zasadniczej służby wojskowej, już jako plutonowy podchorąży, wystąpił z 

podaniem o „przyjęcie […] do pracy w milicji niemundurowej w Komendzie Wojewódzkiej 

Milicji Obywatelskiej w Opolu na stanowisku referenta operacyjno-dochodzeniowego”109.     

W listopadzie 1962 r. Jerzy Biskup został w stopniu plutonowego oficerem 

operacyjnym Referatu SB Komendy Powiatowej MO w Nysie. Jego zadania na tym 

stanowisku mieściły się w zakresie działania pionu III SB i wiązały w szczególności ze 

sprawowaniem nadzoru nad miejscowymi zakładami przemysłowymi. Niezależnie od tego w 
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okresie od października 1963 do maja 1964 r. zaangażowano go w działania wobec 

Kościoła110.   

W 1965 r. Jerzy Biskup ukończył roczną szkołę oficerską w Centrum Wyszkolenia 

MSW w Legionowie i został awansowany do stopnia podporucznika111. W późniejszym 

czasie jako funkcjonariusz Referatu SB KP MO w Nysie organizował pracę operacyjną w 

zakresie działania pionu II SB112. W grudniu 1969 r. w stopniu porucznika przeniesiono go do 

pracy w Wydziale II KW MO w Opolu, gdzie zajął się działalnością kontrwywiadowczą „na 

kierunku niemieckim”113. W maju 1972 r., już w stopniu kapitana, został on zastępcą 

naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO114. W tym samym roku ukończył studia magisterskie 

w dziedzinie administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Wrocławskiego115.  

Z końcem lipca 1973 r. kpt. Jerzy Biskup zmienił oficjalnie nazwisko na „Bielski”.  

„Zasadniczym motywem jego postępowania była chęć likwidacji wyraźnej sprzeczności […] 

między wykonywanym zawodem oficera Służby Bezpieczeństwa i reprezentowanym 

światopoglądem a noszonym dotychczas nazwiskiem”116.  

We wrześniu 1974 r. kpt. Bielski został naczelnikiem Wydziału Paszportów KW MO 

w Opolu117. Z racji tej funkcji mógł on mieć ogromny wpływ na karierę zawodową 

niejednego pracownika miejscowych uczelni i placówek naukowych. Sam także zaczął robić 

karierę w tym środowisku, łącząc ją ściśle z karierą resortową. W marcu 1983 r., już jako 

podpułkownik, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Wydziale 

Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Temat obronionej przez 

niego pracy doktorskiej był bezpośrednio związany z jego działalnością zawodową w pionie 

paszportowym SB: „Emigracja z województwa opolskiego do Republiki Federalnej Niemiec 

w latach 1975–1979”118. W 1984 r. praca ta uzyskała I nagrodę w zorganizowanym pod 

auspicjami wojewody opolskiego konkursie na „Najużyteczniejszą dla Opolszczyzny pracę 

habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską”119.   

W ślad za tym umocniła się również zawodowa pozycja ppłk. dr. Bielskiego. W 1983 

r. zaliczono go „do rezerwy kadrowej na wyższe stanowisko służbowe w resorcie spraw 

wewnętrznych”, a we wrześniu następnego roku postanowiono przenieść na znacznie bardziej 

prestiżowe stanowisko naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu. Przeniesienie to doszło do 

skutku w lutym 1985 r.120   

Również ppłk Bielski osobiście angażował się w działania związane ze zwalczaniem 

inicjatyw organizacyjnych miejscowej ludności niemieckiej. Poświadcza to wiele 
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dokumentów z jego podpisem, zachowanych m.in. wśród materiałów sprawy obiektowej 

krypt. „Ideologowie”.  W maju 1986 r., wraz z naczelnikiem Wydziału Śledczego WUSW w 

Opolu, ppłk. Janem Pastuchem, kierował on wspólną operacją różnych pionów SB, mającą na 

celu niedopuszczenie do odbycia się Kongresu Kultury Niemieckiej na Górze św. Anny121.           

Pod koniec 1989 r. ppłk Bielski został oddelegowany do pracy w Czechosłowacji jako 

specjalista ds. paszportowych. W związku z tym przeniesiono go czasowo na etat starszego 

inspektora w Departamencie II MSW122.  

Podpułkownik Bielski, magister administracji i doktor nauk humanistycznych, należał  

do najlepiej wykształconych funkcjonariuszy pionu II SB na Górnym Śląsku, a przy tym miał 

aspiracje naukowe. Wspomniana już praca doktorska nie była jedyną pozycją o takich 

aspiracjach w jego dorobku. Wśród materiałów MSW zachował się autorski maszynopis jego 

opracowania z 1988 r. pod tytułem „Operacyjna ocena prób instytucjonalizacji tzw. 

mniejszości niemieckiej w Polsce na tle doświadczeń kontrwywiadu woj[ewództwa] 

opolskiego w latach 1984–1987”. Tematem tego opracowania były ówczesne inicjatywy 

organizacyjne miejscowych działaczy niemieckich oraz związane z nimi przeciwdziałanie ze 

strony aparatu bezpieczeństwa. Zgodnie z załączonym pismem przewodnim, skierowanym 

przez ppłk. Bielskiego do zastępcy komendanta ds. dydaktyczno-naukowych Wyższej Szkoły 

Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie, płk. doc. dr. hab. Feliksa 

Bielaka, tekst opracowania miał być opublikowany w „Zeszytach Naukowych” WSO MSW. 

Ppłk Bielski prosił również o „rozważenie celowości wykorzystania treści ww. pracy w 

procesie dydaktycznym przyszłych oficerów SB”123. Przy pisaniu opracowania wykorzystano 

również źródła w języku niemieckim  (tłumaczone na użytek autora przez innych 

funkcjonariuszy SB).  

Nawet ppłk. Bielskiemu brakowało jednak należytej znajomości języków obcych, a w 

szczególności języka niemieckiego. W lutym 1984 r. deklarował on jedynie słabą znajomość 

w mowie i piśmie języków rosyjskiego i francuskiego124.  Na przełomie lat 1989/1990 w 

sporządzonej w Departamencie MSW notatce służbowej, poświadczającej przebieg służby i 

kwalifikacje zawodowe ppłk. Bielskiego, w pozycji „Dodatkowe uwagi (kwalifikacje, 

umiejętności, znajomość języków obcych itp.” zawarto tylko następujące informacje: 

„Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Opole – dr nauk humanistycznych (83). Zezwolenie na 

obsługę urządzeń UKF w MSW (85). 1.12.1989 – Etat 060”125.     

W grudniu 1989 r., po odejściu ppłk. Bielskiego, obowiązki naczelnika Wydziału II 

WUSW w Opolu objął mjr Henryk Mach, dotychczasowy zastępca naczelnika. W styczniu 

1990 r. Wydział X Departamentu II MSW zaakceptował jego kandydaturę na stanowisko 

naczelnika126.        

Urodzony w 1952 r. w Opolu Henryk Mach ukończył w 1975 r. studia na Wydziale 

Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. 

Powołany w ślad za tym na rok do Szkoły Oficerów Rezerwy, uzyskał w 1976 r. stopień 

podporucznika127. Bezpośrednio po ukończeniu SOR złożył podanie o przyjęcie do pracy w 

                                                           
121 AIPN Wr, 011/1813, t. 3, Plan realizacji sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krajan”, nr ewid[encyjny] 
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127 AIPN Wr, 497/2, t. 1, Życiorys [Henryka Macha], 5 VII 1976 r., k. 4.    



Wydziale II KW MO, pisząc, że praca w nim „jest bardzo interesująca” i odpowiada jego 

zainteresowaniom128.           

W połowie sierpnia 1976 r. rozpoczął pracę w Wydziale II KW MO w Opolu. W 

następnym roku został podporucznikiem MO po ukończeniu rocznego Studium 

Podyplomowego w Akademii Spraw Wewnętrznych129.  Pracował w Sekcji II Wydziału II 

KW MO/WUSW, prowadzącej działalność kontrwywiadowczą w relacjach z Wielką Brytanią 

i Kanadą. Od 1983 r., formalnie jako starszy inspektor, kierował faktycznie pracą sekcji, a w 

styczniu 1986 r. w stopniu kapitana został zatwierdzony na stanowisku jej kierownika. W 

1985 r. jedna z prowadzonych przez niego spraw zaowocowała wyrokiem skazującym w 

stosunku do osoby oskarżonej o zbrodnię szpiegostwa130.  

Kapitan Mach był bardzo aktywny również jako działacz PZPR. W latach 1982–1986 

był członkiem Egzekutywy Oddziałowej Organizacji Partyjnej, a w 1986 r. został 

kierownikiem zespołu lektorskiego Komitetu Zakładowego PZPR przy WUSW w Opolu131.      

Z początkiem czerwca 1986  r. awansował na stanowisko zastępcy naczelnika 

Wydziału II WUSW. W 1988 r. odbył trzymiesięczne szkolenie w moskiewskiej Wyższej 

Szkole KGB. W tym samym roku, po powrocie do kraju, przedterminowo awansowano go do 

stopnia majora, a w następnym zaliczono do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika 

wydziału132. Powołany na to stanowisko wśród przedstawionych powyżej okoliczności, 

pozostawał na nim do końca lipca 1990 r.133  

W ankiecie personalnej sporządzonej przed przyjęciem do pracy w SB w 1976 r. 

Henryk Mach deklarował słabą znajomość dwóch języków obcych: rosyjskiego i 

angielskiego134. W analogicznej ankiecie z 1987 r. podał jednak, że zna tylko język rosyjski w 

stopniu podstawowym.       

Do osób słabo znających języki obce należał również kpt. Marian Andruszkiewicz, 

zatrudniony na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO/WUSW w Opolu w 

latach 1975–1986135. Urodzony w 1937 r. w Wilnie, ukończył on w 1956 r. Technikum 

Mechaniczne-Elektryczne w Opolu, uzyskując tytuł technika mechanika. W latach 1956 i 

1957 rozpoczynał kolejno studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Opolu, ale z nieznanych bliżej przyczyn, leżących po jego stronie, 

przerwał ostatecznie naukę w 1959 r. Do 1961 r. grał w orkiestrze studenckiej, a po jej 

rozpadzie złożył podanie o przyjęcie do pracy w milicji136.        

W czerwcu 1961 r. rozpoczął pracę w Wydziale II SB KWB MO w Opolu. W 1963 r. 

został mianowany podporucznikiem po ukończeniu szkoły oficerskiej SB nr 1 w Centrum 

                                                           
128 Ibidem, [Podanie Henryka Macha do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu], 5 VII 1976 r., k. 3.    
129 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Henryka Macha], k. 57, 58; ibidem, Przebieg przeszkolenia funkcjonariusza 
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134 AIPN Wr, 497/2, t. 1, Ankieta personalna [Henryka Macha], 5 VII 1976 r., k. 5; ibidem, Ankieta personalna 

[Henryka Macha], 19 X 1987 r., k. 24.   
135 AIPN Wr, 0126/2058, Przebieg służby [Mariana Andruszkiewicza], k. 74. Por. Aparat bezpieczeństwa …, t. 

3, s. 214.  
136 AIPN Wr, 0126/2058, Podanie [Mariana Andruszkiewicza], 21 IV 1961 r., k. 2; ibidem, Życiorys [Mariana 

Andruszkiewicza], b. d., k. 8, 10; ibidem, Ankieta personalna [Mariana Andruszkiewicza], 21 IV 1961 r., k. 11. 



Wyszkolenia MSW w Legionowie137. Początkowo pracował w Grupie VII Wydziału II KW 

MO, gdzie zajmował się służbowymi i turystycznymi wyjazdami obywateli polskich za 

granicę oraz służbowymi i turystycznymi przyjazdami obywateli państw „kapitalistycznych” 

do Polski138.  Od marca 1965 r., po przejęciu przez pion II SB problematyki niemieckiej od 

pionu III, zajmował się jednak zwalczaniem działalności wywiadu zachodnioniemieckiego139. 

W późniejszym czasie zajmował się w szczególności wywiadem francuskim i 

amerykańskim140. W czerwcu 1975 r. w stopniu kapitana został naczelnikiem Wydziału II 

KW MO, a rok później mianowano go majorem141. W 1985 r., po ograniczeniu kierownictwa 

wydziału do dwóch osób, podlegało mu aż siedem sekcji, realizujących bardzo szeroki zakres 

zadań, „od rozpoznania uczestników międzynarodowego ruchu osobowego, poprzez ochronę 

obiektów wojskowych”, zarówno polskich jak i sowieckich, „aż po ujawnianie form i metod 

działalności wywiadowczej wszystkich kapitalistycznych państw świata z wyłączeniem 

RFN”142. W razie potrzeby mjr Andruszkiewicz zajmował się jednak również problematyką 

niemiecką. Tak było w maju 1986 r., gdy  powierzono mu osobiste kierowanie działaniami na 

Górze św. Anny, mającymi nie dopuścić do odbycia się tam wspomnianego Kongresu 

Kultury Niemieckiej143.             

W maju 1986 r. mjr. Andruszkiewicz został przeniesiony na stanowisko kierownika 

Inspektoratu I SB WUSW w Opolu. Jednostka ta zajmowała się działalnością wywiadowczą. 

W tym samym czasie awansowano go do stopnia podpułkownika144. W sierpniu 1990 r. został 

zwolniony ze służby z prawem do renty inwalidzkiej145.               

W czerwcu 1972 r. ówczesny kpt. Andruszkiewicz ukończył Zawodowe Studium 

Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego146. Mimo 

późniejszego kontynuowania studiów nie udało mu się jednak uzyskać tytułu magistra. Do 

czasu odejścia z pionu II SB nie zdołał też dobrze opanować żadnego języka obcego, co 

jednak nie przeszkadzało mu pełnić odpowiedzialnych funkcji w kontrwywiadzie, a następnie 

wywiadzie PRL. W ankiecie personalnej z listopada 1985 r. podał, że zna słabo język 

rosyjski, bardzo słabo angielski i dopiero zaczął uczyć się języka niemieckiego (był właśnie w 

trakcie pierwszego semestru trzyletniego kursu tego języka)147.      

Znajomość języków obcych nie należała z reguły do mocnych stron również innych  

funkcjonariuszy pionu II SB zajmujących się problematyką niemiecką na Górnym Śląsku. 

Dotyczy to w szczególności kadry kierowniczej średniego szczebla, a mianowicie 

kierowników sekcji.      
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146 AIPN Wr, 0126/2058, Raport, 7 VI 1973 r., k. 94.    
147 Ibidem, Ankieta personalna [Mariana Andruszkiewicza], 27 XI 1985 r., k. 15.  



Przykładem tego może być kpt. Adam Kowalik, zajmujący się górnośląskimi 

środowiskami ludności niemieckiej jako pracownik operacyjny, a następnie kierownik Sekcji 

III A Wydziału II WUSW w Katowicach. Urodzony w 1948 r. w Sosnowcu, ukończył on w 

1975 r. studia wieczorowe na Politechnice Śląskiej, uzyskując tytuł inżyniera mechanika 

górniczego148. W tym czasie pracował już w SB, zatrudniony od listopada 1973 r. w Referacie 

SB Komendy Miejskiej MO w Katowicach, a od czerwca 1975 r. w Sekcji III A Wydziału II 

KW MO w Katowicach149. W roku szkolnym 1975/1976 ukończył Studium Podyplomowe 

ASW, uzyskując dzięki temu stopień podporucznika150. W listopadzie 1980 r. już jako 

porucznik utrzymywał kontakt z jedenastoma tajnymi współpracownikami, w tym ośmioma 

pozyskanymi przez niego samego151.  

W lipcu 1983 r. zarzucano mu poważne zaniedbania w pracy. Okazało się, że 

utrzymuje kontakt tylko z czterema tajnymi współpracownikami spośród szesnastu, jakimi 

formalnie dysponował. W związku z tym ukarano go pozbawieniem dodatku specjalnego152. 

Nieco wcześniej zdążył jednak uzyskać stopień kapitana153. W późniejszym czasie wykazał 

się lepszymi wynikami w pracy: w lipcu 1987 r. posiadał czternastu tajnych 

współpracowników, pozyskanych w większości samodzielnie. W tym czasie prowadził 

również sprawę operacyjnego rozpracowania, a także był I sekretarzem Oddziałowej 

Organizacji Partyjnej PZPR154. W marcu 1987 r. zaliczono go do rezerwy kadrowej na 

stanowisko kierownika sekcji. W uzasadnieniu odnośnego wniosku, sygnowanego przez 

naczelnika Wydziału II WUSW, ppłk. Marchwickiego, pisano m.in.: „Na powierzonym [mu] 

odcinku […] zwalczania rewizjonizmu zachodnioniemieckiego prawidłowo organizuje pracę 

operacyjną, wykazując dużą inicjatywę, pomysłowość oraz konsekwencję w dążeniu do 

założonych celów operacyjnych. Osiąga dzięki temu dobre efekty w pracy operacyjnej, 

zwłaszcza na odcinku działań profilaktyczno-neutralizujących w stosunku do inicjatorów oraz 

członków nielegalnych grup o charakterze tzw. niemieckiej mniejszości narodowej”155.                       

W listopadzie 1987 r. kpt. Kowalik miał piętnastu tajnych współpracowników. 

Oceniano, że współpracę z nimi „układa w sposób właściwy, przynoszący wymierne korzyści 

operacyjne dla Wydziału II”156. W styczniu 1988 r. awansowano go na stanowisko 

kierownika sekcji157.  

W grudniu 1988 kpt. Kowalik wystąpił z wnioskiem o zwolnienie go z pracy w 

resorcie spraw wewnętrznych. Swój krok motywował względami natury materialnej, 

argumentując, że jako inżynier górnik mógłby osiągnąć znacznie korzystniejsze 

wynagrodzenie niż jako funkcjonariusz SB158. Zwolniono go ze służby w marcu 1989 r.159     
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W ankiecie personalnej z sierpnia 1973 r. Adam Kowalik deklarował, że zna biegle 

język rosyjski w mowie i piśmie160. Jako słuchacz Studium Podyplomowego ASW zaliczył on 

z oceną minus dobrą dwa semestry zajęć z języka obcego161. Najpewniej chodziło nadal o 

język rosyjski. Mało prawdopodobne, by w tym  czasie nauczono go jakiegoś innego języka.        

Podobnie było w przypadku kpt. Andrzeja Srokosza, zajmującego się problematyką 

niemiecką jako kierownik Sekcji III Wydziału II WUSW w Opolu. Urodzony w 1948 r. w 

Opolu, ukończył on w 1971 r. studia w miejscowej Wyższej Szkole Inżynierskiej, uzyskując 

tytuł inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów zatrudnił się w Technicznej Stacji Obsługi 

Samochodów Okręgu Opolskiego, ale już w październiku 1972 r. złożył podanie o przyjęcie 

do pracy w SB162.   

Od grudnia 1972 r. pracował w Wydziale II SB KW MO w Opolu163. Jako 

początkujący funkcjonariusz Grupy III tego wydziału, działając pod nadzorem kierownika 

Grupy, założył i prowadził tzw. podteczkę do sprawy obiektowej o kryptonimie „Kadra”, 

dotyczącej kontaktów obywateli PRL z ambasadą RFN w Warszawie. W ramach owej 

podteczki ewidencjonował wszystkie ujawnione kontakty tego rodzaju oraz częściowo 

rozpoznał i wyselekcjonował osoby zasługujące na operacyjne zainteresowanie164. W roku 

szkolnym 1973/1974 ukończył roczne Studium Podyplomowe ASW, w ślad za czym został 

promowany na pierwszy stopień oficerski165. W późniejszym czasie kontynuował pracę w 

Grupie III, a następnie (od 1975 r. ) Sekcji III Wydziału II KW MO w Opolu. W lipcu 1975 r. 

utrzymywał kontakt z piętnastoma tajnymi współpracownikami i prowadził dziewięć  spraw 

ewidencji operacyjnej. Do tego czasu pozyskał samodzielnie dwóch tajnych 

współpracowników i założył jedną sprawę operacyjną166. W październiku 1980 r., już jako 

porucznik, miał do dyspozycji dwunastu tajnych współpracowników, jeden lokal kontaktowy 

oraz prowadził dwie sprawy operacyjnego sprawdzenia i pięć kwestionariuszy 

ewidencyjnych. W latach 1975–1980 pozyskał dziesięciu tajnych współpracowników167. W 

początkach stycznia 1985 r. obsługiwał sieć agenturalną, obejmującą trzynaście osobowych 

źródeł informacji. W okresie od października 1980 do grudnia 1984 r. pozyskał ośmiu tajnych 

współpracowników168. W tym czasie (w 1981 r.) mianowano go kapitanem. Z początkiem 

września 1986 r. awansował na stanowisko kierownika sekcji169.                            

 W ankiecie personalnej z listopada 1972 r. Andrzej Srokosz deklarował biegłą 

znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie170. Jako słuchacz Studium Podyplomowego 

ASW zaliczył zajęcia z tego języka z oceną dostateczną171. Nic nie wskazuje na to, aby jako 

funkcjonariusz SB kiedykolwiek opanował język niemiecki.       

Średni poziom kadry kierowniczej pionu II SB reprezentował również Kazimierz 

Kowalski, kierownik jednej z sekcji Wydziału II WUSW w Opolu w latach 1986–1989. 

Funkcjonariusz ten nie zajmował się wprawdzie w bezpośredni sposób zwalczaniem inicjatyw 
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organizacyjnych ludności niemieckiej. Warto jednak poświęcić mu nieco uwagi w tym 

miejscu, ponieważ był oficerem tajnego współpracownika o pseudonimie „Jan”, stanowiącego 

jedno z najcenniejszych źródeł informacji we wspomnianej sprawie operacyjnego 

sprawdzenia o kryptonimie „Krajan”, dotyczącej Stowarzyszenia Niemców w Polsce z 

siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i Kuźni Raciborskiej172.      

Kazimierz Kowalski, urodzony w 1948 r. w Dytmarowie w powiecie prudnickim, 

ukończył w 1967 r. Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu, uzyskując tytuł technika 

budowy maszyn  i mechanizmów. W tym samym  roku podjął pracę jako technik technolog w 

Zakładach Budowy i Remontu Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Blachowni Śląskiej. 

W latach 1969 – 1971 odbywał zasadniczą służbę wojskową, w trakcie której został 

kandydatem PZPR173. Na krótko przed powrotem do cywila, w lutym 1971 r., złożył podanie 

o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej MO w Koźlu174.      

Z początkiem kwietnia 1971 r. zatrudniono go w Referacie SB KP MO w Koźlu. Od 

1975 r. pracował on w grupie operacyjnej Wydziału III KW MO w Opolu, sprawującej, w 

ramach tzw. ochrony gospodarki, nadzór nad zakładami pracy w rejonie Kędzierzyna-Koźla. 

W 1973 r. ukończył szkołę podoficerską SB, a w latach 1976–1979 Wyższą Szkołę Oficerską 

MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, zostając dzięki temu podporucznikiem. Od 1979 

r. pracował w rejonie Kędzierzyna-Koźla na rzecz pionu III „A”, wyodrębnionego ze struktur 

pionu III jako pion specjalizujący się w „ochronie” gospodarki narodowej. Pod koniec 1981 r. 

pion ten przemianowano na pion V SB175. W latach 1980–1981 obiektem szczególnego 

zainteresowania tego pionu stała się działalność „Solidarności”.         

W czerwcu 1982 r. przeniesiono ppor. Kowalskiego do pracy w Wydziale 

Paszportowym KW MO w Opolu. Od stycznia 1984 r., już w stopniu porucznika, pracował on 

w pionie II SB. Przez dwa lata pełnił obowiązki kierownika Sekcji XIV Wydziału II KW MO,  

a w połowie kwietnia 1986 r. został jej etatowym kierownikiem. We wrześniu 1986 r. 

awansowano go do stopnia kapitana176.        

Jako funkcjonariusz pionu II SB por. Kowalski miał na swoich usługach m.in. 

wspomnianego TW ps. „Jan”. Jak już wspomniano, pozyskiwane z tego źródła informacje 

były wykorzystywane również przez innych funkcjonariuszy tego pionu, interesujących się 

miejscowymi działaczami niemieckimi.      

W marcu 1989 r. kpt. Kowalski poprosił o zwolnienie z pracy w resorcie spraw 

wewnętrznych z uwagi na jego sytuację rodzinną: siostra nie powróciła z wyjazdu czasowego 

do RFN, matka podjęła starania o wyjazd czasowy do córki, a osoby z najbliższego kręgu 

rodzinnego miały mu za złe, że pracuje w SB. Resortowa komisja ds. kontaktów z krajami 

„kapitalistycznymi” opowiedziała się za „wyprowadzeniem” go z organów MSW z uwagi na 

charakter wykonywanej pracy „oraz fakt pozostawania jego siostry w RFN”177. W połowie 

lipca 1989 r. kpt. Kowalski został zwolniony z pracy z prawem do resortowej emerytury178.    
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funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, k. 5.  
176 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Kazimierza Kowalskiego], k. 2–4; ibidem, Opinia służbowa, 20 XI 1985 r., 

k. 8; ibidem,. Wniosek personalny, 1 (?) IV 1986 r., k. 9.    
177 Ibidem, Raport [kpt. Kazimierza Kowalskiego dla ministra spraw wewnętrznych], 31 III 1989 r. k. 10.    
178 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Kazimierza Kowalskiego], k. 4; ibidem, Karta zwolnienia [Kazimierza 

Kowalskiego], 6 VII 1989 r., k. 16.  

 



Także w przypadku Kazimierza Kowalskiego znajomość języków obcych ograniczała 

się do języka rosyjskiego. W ankiecie personalnej z lutego 1971 r. deklarował on biegłą 

znajomość tego języka w mowie i piśmie179.            

Podobnie przedstawia  się sytuacja z kwalifikacjami tych funkcjonariuszy, którzy nie 

zdążyli awansować na stanowiska kierownicze w strukturach pionu II SB. Przykładem tego 

może być por. Witold Marynka, zajmujący się środowiskami niemieckimi w województwie 

katowickim w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Mniejszość”.  

Urodził się on w 1950 r. w Sosnowcu jako syn Jana Marynki, działacza partyjnego, 

który przez dwadzieścia lat kierował zakładowymi organizacjami PZPR w różnych 

jednostkach gospodarczych. Za przykładem ojca przyszły funkcjonariusz SB również podjął 

działalność w szeregach PZPR. Działał także w ówczesnym ruchu młodzieżowym, uznającym 

ideowe przywództwo PZPR. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-

Energetycznym Politechniki Śląskiej, a dokładniej w jej filii w Dąbrowie Górniczej, 

uzyskując tytuł inżyniera mechanika o specjalności energetyka przemysłowa. W tym samym 

roku podjął pracę w Kombinacie Metalurgicznym Huta „Katowice”180.                

 W lipcu 1982 r., w okresie stanu wojennego, zgłosił się do pracy w SB181. 

Zatrudniono go wówczas w Sekcji IV Wydziału II KW MO w Katowicach, zajmującej się 

problematyką francuską182. W roku szkolnym 1982/1983 ukończył z oceną dostateczną 

Studium Podyplomowe ASW i został promowany na pierwszy stopień oficerski183. Po 

powrocie do Katowic podjął pracę w Sekcji I Wydziału II KW MO, interesującej się 

działalnością wywiadu amerykańskiego184.  

Od lutego 1986 r. zajmował się problematyką niemiecką, „z dużym zaangażowaniem 

wywiązując się ze stawianych mu zadań”. Między innymi współuczestniczył w działaniach 

podejmowanych przez SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie 

„Uciążliwy”, założonej w stosunku do Andrzeja Osmendy, jednego z czołowych działaczy 

mniejszości niemieckiej. Ważnym osiągnięciem ppor. Marynki było pozyskanie cennego 

osobowego źródła informacji, wykorzystywanego w sprawie operacyjnego rozpracowania 

krypt. „Mniejszość”185. Marynce powierzono prowadzenie tej ostatniej sprawy, obejmującej 

całościowo zagadnienie niemieckich inicjatyw organizacyjnych w województwie katowickim. 

W 1987 r., już w stopniu porucznika,  pozyskał on kolejnego tajnego współpracownika, a w 

styczniu następnego roku utrzymywał kontakt z dziewięcioma tajnymi 

współpracownikami186.                                   

Zgodnie z ankietą osobową z maja 1982 r. Witold Marynka władał dobrze językiem 

rosyjskim187. Żaden późniejszy dokument nie wskazuje na opanowanie jakiegoś innego 

języka obcego.     

Nieco inaczej przebiegała resortowa kariera Mieczysława Guzickiego, zajmującego się 

problematyką niemiecką w województwie opolskim. Urodzony w 1949 r. we Wrocławiu, 

ukończył on w 1968 r. tamtejsze Technikum Geodezyjne im. prof. Kaspra Weigla. W 

późniejszym czasie pracował on w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym 
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Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu. Praca ta wiązała się z częstymi wyjazdami w ramach 

delegacji, co poważnie utrudniało mu stabilizację życiową. W tej sytuacji w listopadzie 1973 

r. Guzicki złożył podanie o przyjęcie go do pracy w Komendzie Powiatowej MO w 

Namysłowie188.      

Z początkiem lutego 1974 r. został milicjantem w drużynie służbowej KP MO w 

Namysłowie, ale od razu oddelegowano go do pracy w miejscowym Referacie SB KP MO z 

uwagi na dobrą znajomość tamtejszego środowiska inteligenckiego. Wkrótce okazało się, że 

„wykazuje duże zainteresowanie pracą operacyjną i osiąga ewidentne wyniki na tym 

odcinku”. Wobec tego z początkiem września 1973 r. zatrudniono go już na stałe  jako 

funkcjonariusza SB189.   

W roku szkolnym 1973/1974 Guzicki ukończył Roczną Szkołę SB w Ośrodku 

Doskonalenia Kadr MSW w Łodzi190. W ślad za tym został mianowany starszym sierżantem 

sztabowym191. W latach 1978–1981 ukończył także Wyższą Szkołę Oficerską MSW im. F. 

Dzierżyńskiego w Legionowie, uzyskując dzięki temu stopień podporucznika. W trakcie 

nauki w tej szkole, w latach 1980–1981, został „przydzielony w ramach akcji »Lato-80« do 

realizowania zadań operacyjnych w Hucie »Katowice«”192. Chodziło o działania aparatu 

bezpieczeństwa w związku z akcjami strajkowymi w kraju i powstaniem „Solidarności”.              

Od 1981 r. ppor., a następnie por. Guzicki pracował w Sekcji III Wydziału II KW 

MO/WUSW w Opolu. Od września 1984 r. organizował działania związane ze zwalczaniem 

tzw. rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, pełniąc w tej dziedzinie funkcję koordynatora w 

skali województwa. W styczniu 1985 r. obsługiwał sieć złożoną z dziewięciu tajnych 

współpracowników, a także prowadził jedną sprawę operacyjnego sprawdzenia i jeden 

kwestionariusz ewidencyjny193.  W 1986 r. ukończył zaoczne studia magisterskie w Instytucie 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego194. 

W latach 1985–1987 por. Guzicki otrzymywał siedmiokrotnie nagrody pieniężne. W 

kwietniu 1988 r. ukarano go jednak za niestawienie się do służby na stanowisku oficera 

dyżurnego SB RUSW w Opolu. W opinii służbowej z października tegoż roku zarzucono mu 

także poważne braki i zaległości w pracy oraz częstą absencję chorobową195. W tym samym 

miesiącu został on na własną prośbę przeniesiony do pracy w Wydziale Śledczym WUSW196. 

W wydziale tym pracował do czasu zwolnienia ze służby na własną prośbę w kwietniu 1990 

r.197  

Mieczysław Guzicki należał do nielicznych funkcjonariuszy pionu II SB na Górnym 

Śląsku, którzy mogli pochwalić się znajomością języka niemieckiego. Miało to związek z 

faktem, że ukończył szkołę średnią we Wrocławiu, gdzie nauczanie tego języka w 

placówkach oświatowych nie było zakazane. W ankiecie personalnej z listopada 1973 r. 

                                                           
188 AIPN Wr, 0126/2002, Podanie [Mieczysława Guzickiego do Wydziału Kadr KW MO we Wrocławiu], 6 XI 

1973 r., k. 2; ibidem, Życiorys [Mieczysława Guzickiego], 6 XI 1973 r., k. 3; ibidem, Ankieta personalna 

Mieczysława Guzickiego], 7 I 1974 r., k. 4.  
189 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Mieczysława Guzickiego], k. 23; ibidem, Wniosek personalny, [1 IX 1974 

r.], k. 150.  
190 Ibidem, Arkusz słuchacza, 23 IX 1974 r., k. 38; ibidem, Zaświadczenie [o odbyciu przeszkolenia], 8 V 1975 

r., k. 39.  
191 Ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 8 V 1975 r., k. 41.  
192 Ibidem, Opinia służbowa, 15 III 1981 r., k. 40; ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 1 

VI 1976 r., k. 46.     
193 Ibidem, Opinia służbowa za okres od 20 III 1981 r., dokument z 3 I 1985 r., k. 50.  
194 Ibidem, Dyplom, 11 IX 1986 r., k. 21.  
195 Ibidem, Opinia służbowa za okres od 4 I 1985 do 18 X 1988 r., k. 61–62.   
196 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Mieczysława Guzickiego], k. 25; ibidem, Raport [por. Mieczysława 

Guzickiego dla szefa WUSW w Opolu], 3 VIII 1988 r.,  k. 65.    
197 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Mieczysława Guzickiego], k. 25; ibidem, Raport [dla ministra spraw 

wewnętrznych] dot. zwolnienia ze służby, 1 III 1990 r., k. 66 



Guzicki deklarował biegłą znajomość języka niemieckiego w piśmie i słabą w mowie. 

Zgodnie z tym samym  dokumentem znał również język rosyjski, władając nim biegle w 

mowie i piśmie198.                              

Do funkcjonariuszy aktywnie zaangażowanych w walkę z inicjatywami 

organizacyjnymi ludności niemieckiej w województwie opolskim należał również Ryszard 

Barciak, urodzony w 1960 r. w Kędzierzynie-Koźlu jako syn funkcjonariusza MO199. W 1980 

r. ukończył on miejscowe Liceum Zawodowe, uzyskując zawód mechanika obróbki 

skrawaniem200. Jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej, w marcu 1980 r., złożył podanie 

o przyjęcie do pracy w milicji, deklarując gotowość przejścia do służby w MO po odbyciu 

trzymiesięcznego przeszkolenia w Wojskach Ochrony Pogranicza201. W sporządzonej w tym 

samym roku ankiecie osobowej pisał, że pragnie „kontynuować tradycję rodzinną w zawodzie 

milicjanta”202.  

Po ukończeniu liceum znalazł zatrudnienie jako pracownik fizyczny w Zakładach 

Koksowniczych w Zdzieszowicach203, ale wkrótce potem „został zakwalifikowany do służby 

w Milicji Obywatelskiej w ramach poboru do służby wojskowej”. Po odbyciu przeszkolenia 

unitarnego w WOP kontynuował służbę w Batalionie Centralnego Podporządkowania ZOMO 

w Poznaniu204. We wrześniu 1982 r. został na własną prośbę przeniesiony do dyspozycji 

komendanta wojewódzkiego MO w Opolu205. W następnym miesiącu, po ukończeniu 

specjalnego kursu operacyjnego SB w Łodzi, został w stopniu młodszego chorążego 

zatrudniony w Wydziale II KW MO w Opolu206. Po dokonanej w 1983 r. reorganizacji 

aparatu bezpieczeństwa pracował w Referacie II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu207. 

Zakończył służbę w SB w lipcu 1990 r. jako starszy chorąży208.   

Jako funkcjonariusz Referatu II SB RUSW w Kędzierzynie-Koźlu chor. Barciak 

zajmował się w szczególności miejscowymi działaczami niemieckimi w ramach spraw 

operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Krajan” i „Ziomek”209. Mimo to jedynym znanym 

mu językiem obcym był rosyjski210.  

Górnośląskimi działaczami niemieckimi interesował się również por. Józef 

Stradomski , funkcjonariusz pionu II SB Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w 

Bytomiu. Urodzony w 1946 r. w Jędrzejowie w ówczesnym województwie kieleckim, 

ukończył on w 1966 r. Technikum Mechaniczne w Olkuszu. W późniejszym czasie pracował 

kolejno w kolejnictwie oraz w Raciborskiej Fabryce Kotłów „Rafako” w Raciborzu, gdzie 
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210 Ibidem, Ankieta osobowa [Ryszarda Barciaka], [wrzesień] 1980 r., s. 8.     



awansował na stanowisko kierownika sekcji211. W kwietniu 1972 r. złożył podanie o przyjęcie 

do pracy w SB Komendy Miasta i Powiatu MO w Raciborzu212.      

Zatrudniono go tam w połowie czerwca 1972 r. Stradomski pracował początkowo w 

pionie II SB KMiP MO, gdzie zajmował się uciekinierami z PRL213. Z początkiem czerwca 

1975 r. przeniesiono go do pracy w Wydziale „T” Komendy Wojewódzkiej MO w 

Katowicach, zajmującym się tzw. techniką operacyjną, co w praktyce oznaczało przede 

wszystkim instalacje podsłuchowe. W latach 1975–1978 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską 

MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, uzyskując stopień podporucznika214. W ślad za 

tym powrócił do pracy w pionie II SB. Zatrudniono go w Bytomiu, w miejscowej grupie 

operacyjnej Wydziału II KW MO w Katowicach. Zajmował się tam zwalczaniem 

„rewizjonizmu niemieckiego”. W październiku 1978 r. utrzymywał kontakt z czterema 

tajnymi współpracownikami i prowadził trzy sprawy ewidencji operacyjnej. W kwietniu 1981 

r. awansował do stopnia porucznika215. Po dokonanej w 1983 r. reorganizacji aparatu 

bezpieczeństwa pracował w Referacie II SB MUSW w Bytomiu216. Według opinii służbowej 

ze stycznia 1988 r. zajmował się „operacyjnym rozpoznawaniem zagadnień rewizjonizmu 

zachodnioniemieckiego”, ale także operacyjnym rozpoznawaniem firm polonijnych i spółek z 

kapitałem zagranicznym”217.      

We wrześniu 1983 r. por. Stradomski, „będąc poza służbą w stanie nietrzeźwym, 

zachował się nagannie w stosunku do funkcjonariuszy K[omisariatu] K[olejowego] MO w 

Bytomiu w ten sposób, że używał pod ich adresem słów powszechnie uznanych za 

obelżywe”. W związku z tym wymierzono mu karę nagany, a także cofnięto kwotę 500 zł 

miesięcznie z tytułu dodatku specjalnego218. Kara ta uległa jednak szybko zatarciu (przed 

terminem), a por. Stradomskiemu powierzono pełnienie obowiązków kierownika Referatu II 

SB  MUSW w Bytomiu (nadal jednak na etacie starszego inspektora)219. 

Według opinii służbowej z maja 1984 r., podpisanej przez zastępcę szefa MUSW ds. 

SB w Bytomiu, mjr. Zygmunta Mistrzaka, por. Stradomski był „pracownikiem 

doświadczonym, posiadającym umiejętność organizowania pracy, wykazującym 

samodzielność i inicjatywę”220. Do jego największych sukcesów można pewnością zaliczyć 

pozyskanie w 1987 r. tajnego współpracownika o pseudonimie „Ptak” wśród miejscowych 

działaczy niemieckich221.          

Praca w pionie II SB najwyraźniej jednak go nie satysfakcjonowała. Od października 

1984 r. starał się on o przeniesienie z Referatu II SB  MUSW w Bytomiu do Wydziału V 
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WUSW w Katowicach. W jego przekonaniu byłby to dla niego awans222. Starania te 

pozostały jednak bezowocne. Pod koniec grudnia 1988 r. por. Stradomski wystąpił z prośbą o 

zwolnienie z pracy w organach MSW. Prośbę tę motywował względami zdrowotnymi, ale w 

toku prowadzonych z nim rozmów okazało się, że działał również z pobudek natury 

materialnej: chodziło o zbyt niskie jego zdaniem zarobki w resorcie. Nie wyraził zgody na 

komisyjne badanie lekarskie. Nie przyjął także propozycji zmiany stanowiska lub charakteru 

wykonywanej pracy. Generalnie nie był zainteresowany dalszą służbą223. W lutym 1989 r. 

podtrzymał prośbę o zwolnienie „mimo podwyżek płac w resorcie”224. W marcu 1989 r. 

minister spraw wewnętrznych, gen. broni Czesław Kiszczak, zgodził się na zwolnienie go z 

pracy w organach SB i MO225.                  

Mimo tego, że Stradomski pracował przez wiele lat w kontrwywiadzie, jego 

kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych przedstawiały się niezbyt korzystnie. W 

ankiecie personalnej z 1972 podał on, że nie zna żadnego języka obcego226. W analogicznej 

ankiecie z lipca 1983 r. deklarował, że zna słabo języki rosyjski i angielski. Zgodnie z tym 

dokumentem języka rosyjskiego uczył się w szkole podstawowej i w technikum, a języka 

angielskiego – w technikum i w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW227.       

Na szczególną uwagę zasługuje przypadek Henryka Ćwięka, funkcjonariusza 

Wydziału II WUSW w Katowicach. Jako jeden z nielicznych funkcjonariuszy tego pionu na 

Górnym Śląsku znał on trochę język niemiecki, ale okazało się, że przełożeni nie są 

zainteresowani podniesieniem jego kwalifikacji w tej dziedzinie.             

Henryk Ćwięk urodził się w 1952 r. w Łazach w ówczesnym województwie 

katowickim. W 1973 r. ukończył Technikum Kolejowe w Sosnowcu, uzyskując tytuł technika 

komunikacji. Dwa lata później, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, rozpoczął pracę w 

Komendzie Rejonowej Służby Ochrony Kolei228. W grudniu 1976 r. złożył podanie o 

przyjęcie do pracy w SB, motywując to „chęcią obrony zdobyczy ustroju socjalistycznego”229.     

Z  początkiem lutego 1977 r. zatrudniono go w Wydziale Operacyjno-Ochronnym KW 

MO w Katowicach. Cztery lata później przeniesiono go do Wydziału II KW MO, zatrudniając 

jako inspektora w grupie operacyjnej tego wydziału w Rybniku. Stało się tak na wniosek 

samego Ćwięka, wówczas w stopniu kaprala. Deklarował on, że jako absolwent Technikum 

Kolejowego pragnie zajmować się transportem „po linii kontrwywiadu”230. W tym czasie, w 

latach 1981–1983, do kompetencji pionu II SB należało również sprawowanie nadzoru nad 

transportem i komunikacją, a w szczególności nad koleją (zajmował się tym nowo utworzony 

Wydział XIII Departamentu II MSW wraz z podległymi mu strukturami terenowymi SB231. 

Do zadań Ćwięka należało kontrwywiadowcze zabezpieczenie lotniska cywilnego w 

Pyrzowicach oraz „przeciwdziałanie wszelkim aktom piractwa powietrznego”. Zajmował się 
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on również sprawowanie nadzoru operacyjnego nad kierowcami w transporcie 

międzynarodowym (TIR) 232.       

W 1981 r. Ćwięk ukończył zaocznie studia na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra historii233. W ślad za tym, w 

roku szkolnym 1982/1983, ukończył on również Studium Podyplomowe ASW, co zapewniło 

mu stopień podporucznika234. W 1986 r. uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stopień doktora nauk humanistycznych. Podstawę 

nadania stopnia  stanowiła rozprawa „Mniejszość niemiecka na ziemiach zachodnich II 

Rzeczypospolitej w polityce władz polskich w latach 1934–1939”235.  

Wobec powyższego można uznać ppor. Ćwięka za osobę szczególnie dobrze 

przygotowaną do zajmowania się tematyką niemiecką w pracy kontrwywiadowczej. 

Dodatkowym jego atutem była lepsza niż u wielu innych funkcjonariuszy SB znajomość 

języków obcych, a w szczególności języka niemieckiego. Uczęszczając do Technikum 

Kolejowego, Ćwięk uczył się języka rosyjskiego i dodatkowo, na zasadzie przedmiotu 

nadobowiązkowego, języka francuskiego. W obu przypadkach uzyskał na zakończenie ocenę 

dostateczną, co świadczy o ich słabym opanowaniu236. W ankiecie personalnej z grudnia 1976 

r. nie zadeklarował znajomości żadnego języka obcego237. W późniejszym czasie nastąpiła 

jednak istotna poprawa sytuacji. W okresie studiów na Uniwersytecie Śląskim przyswoił on 

sobie podstawy języka niemieckiego238.             

W styczniu 1986 r. ppor. Ćwięk zwrócił się do szefa WUSW w Katowicach z prośbą o 

skierowanie na kurs podstawowy języka niemieckiego w Ośrodku Nauczania Języków 

Obcych w Sosnowcu. Argumentował, że znajomość tego języka jest mu „potrzebna dla 

efektywnego wykonywania zadań służbowych”. Podobne starania były czynione przez niego 

już od czerwca 1983 r. Rzecz znamienna, prośbie ppor. Ćwięka sprzeciwił się jednak 

naczelnik Wydziału II WUSW w Katowicach, ppłk Henryk Marchwicki, argumentując, że 

jego wydział dysponuje tłumaczem z biegłą znajomością języka niemieckiego, co w pełni 

zaspokaja potrzeby w tej dziedzinie. Zdaniem ppłk. Marchiwickiego ppor. Ćwięk powinien 

„najpierw rozwinąć pracę operacyjną i uzyskać zadowalające wyniki, aby mógł w przyszłości 

być brany pod uwagę jako kandydat do nauki  języka niemieckiego”239. Było to stanowisko 

dość kuriozalne jak na oficera kierującego służbą kontrwywiadowczą w regionie 

zamieszkanym w wielkiej mierze przez ludność o niemieckiej orientacji narodowej, na 

dodatek w sytuacji, gdy właśnie rozwijały się struktury organizacyjne tej ludności, a pion II 

SB skupiał swoją uwagę na tym zjawisku. Prośbę ppor. Ćwięka zaopiniował negatywnie 

również Wydział Kadr WUSW w Katowicach. W tej sytuacji prośba ta została rozpatrzona 

odmownie przez zastępcę szefa WUSW ds. SB, płk. Edmunda Matysa240.    

Jako funkcjonariusz pionu II SB ppor. Ćwięk angażował się również w działania 

związane ze zwalczaniem inicjatyw organizacyjnych ludności niemieckiej. W listopadzie 
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1986 r. odniósł on spory sukces, pozyskując wśród miejscowych działaczy niemieckich 

tajnego współpracownika o pseudonimie „A-6”241.   

W marcu 1987 r. ppor. Ćwięk uzyskał przeniesienie na stanowisko wykładowcy w 

Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Milicji Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej – 

Łosieniu242. W następnym roku ukończył on podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii 

Spraw Wewnętrznych243. Kontynuował działalność naukową zapoczątkowaną w pionie II SB. 

Przygotowywał pracę habilitacyjną na temat „zagrożenia II Rzeczypospolitej ze strony 

Niemiec w okresie dwudziestolecia międzywojennego”244. W lipcu 1990 r., w zmienionej 

sytuacji politycznej, uzyskał – za cenę obniżonego wynagrodzenia – przeniesienie do 

Wydziału Kryminalnego RUSW/Komendy Rejonowej Policji w Dąbrowie Górniczej245.  

 Na terenach odłączonych w 1975 r. od województw opolskiego i katowickiego oraz  

wchodzących od tego czasu w skład województwa częstochowskiego tematyką niemiecką 

zajmował się m.in. Andrzej Kmieć, urodzony w 1947 r. w Cisiu w ówczesnym powiecie 

kłobuckim. Jego przypadek jest szczególnie interesujący z uwagi na uderzającą nietypowość 

w kontekście wymogów światopoglądowych stawianych przez władze komunistyczne 

funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych.   

Andrzej Kmieć pracował od 1968 r. w kolejnictwie. W tym czasie, w czerwcu 1971 r., 

ukończył Technikum Zawodowe dla Pracujących w Częstochowie, uzyskując tytuł technika 

elektroenergetyka246. W ślad za tym, w lipcu tego samego roku, złożył podanie o przyjęcie do 

pracy w SB, deklarując, że czyni tak ze względu na swoje przekonania polityczne, społeczne 

oraz chęć urzeczywistnienia ich w praktyce”247.      

We wrześniu 1971 r. zatrudniono go w Referacie SB Komendy Miejskiej w Bytomiu. 

W 1973 r. ukończył on roczną szkołę oficerską SB w Katowicach. Wobec zmiany wymogów 

stawianych kadrom SB nie uzyskał jednak stopnia oficerskiego. Mianowany w 1973 r. 

starszym sierżantem, awansował z czasem stopniowo do rangi młodszego chorążego. W 

listopadzie 1974 r. został na własną prośbę przeniesiony do Referatu SB Komendy 

Powiatowej MO w Lublińcu. Od czerwca 1975 r., po reorganizacji aparatu bezpieczeństwa (w 

związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju), pracował w Wydziale II KW MO w 

Częstochowie, zajmując się problematyką niemiecką, zgodnie z zakresem kompetencji Sekcji 

III248. W grudniu 1980 r. podkreślano, że „zna dobrze problematykę […] wywiadu 

zachodnioniemieckiego”249.    

W lipcu 1981 r. przeniesiono go do pionu IV SB, specjalizującego się w tematyce 

kościelnej i wyznaniowej250. Od kwietnia 1983 r., już jako młodszy chorąży, pracował jednak 

ponownie w pionie II SB, w jego grupie operacyjnej w Komisariacie MO w Lublińcu251.     
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We wrześniu 1984 r., na mocy decyzji ministra, gen. Kiszczaka, mł. chor. Kmieć 

został zwolniony z pracy w resorcie spraw wewnętrznych w związku z dopuszczeniem do 

tego, że jego syn przystąpił do pierwszej komunii świętej252. Przełożeni zarzucali mu, że 

„jego światopogląd jest niezgodny z normami obowiązującymi w resorcie spraw 

wewnętrznych”. Posłanie syna do  pierwszej komunii świętej potraktowano jako złamanie 

zasad, „które powinien reprezentować funkcjonariusz SB”, oraz wyraz „lekceważącego 

stosunku do PZPR”. Kolejny zarzut dotyczył utrzymywania przez żonę mł. chor. Kmiecia 

kontaktów z osobami zamieszkałymi w RFN253.             

W styczniu 1990 r. mł. chor. Kmieć, w wyniku kilkumiesięcznych starań z jego 

strony, uzyskał przywrócenie do pracy jako osoba represjonowana z przyczyn 

światopoglądowych. Podstawę prawną ponownego zatrudnienia w resorcie spraw 

wewnętrznych stanowiła ustawa z 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych 

osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania 

polityczne i religijne254.                     

W ankiecie personalnej z czerwca 1971 r. Andrzej Kmieć deklarował słabą znajomość 

języka rosyjskiego255. W analogicznej ankiecie z listopada 1989 r. podał on, że zna słabo 

również język niemiecki256.      

W latach 1961–1973 funkcjonował system rocznej szkoły oficerskiej SB dla osób 

legitymujących się co najmniej wykształceniem średnim257. W systemie takim kształcił się 

jeszcze wymieniony powyżej Andrzej Kmieć. We wrześniu 1972 r. wprowadzono jednak 

system trzyletnich wyższych studiów zawodowych dla oficerów MO i SB. Część 

funkcjonariuszy SB zdobywała szlify oficerskie, studiując przez trzy lata w systemie 

stacjonarnym w powołanej w 1972 r. WSO w Legionowie. Było tak m.in. w przypadku 

Mieczysława Guzickiego, Kazimierza Kowalskiego i Józefa Stradomskiego. W przypadku 

kandydatów posiadających już wyższe wykształcenie cywilne bądź wojskowe wymagane 

było jednak tylko ukończenie rocznych studiów podyplomowych w ASW bądź WSO w 

Legionowie258. W takim trybie stopnie oficerskie uzyskali m.in. Henryk Ćwięk, Adam 

Kowalik, Andrzej Mach, Witold Marynka, Andrzej Srokosz i Adam Zawarczyński.   

Innowacje te miały bardzo daleko idący wpływ na mechanizmy rekrutacji i kształcenia 

kadr aparatu bezpieczeństwa, a także na społeczne warunki jego działalności. Nowy system 

kształcenia w naturalny sposób preferował pozyskiwanie kandydatów spośród absolwentów 

wyższych uczelni cywilnych, a także stwarzał dodatkową motywację do zaocznego 

kształcenia się funkcjonariuszy SB na takich uczelniach (jako absolwenci uczelni cywilnych 

nie musieli oni odbywać trzyletnich stacjonarnych studiów resortowych) 

Wszystko to skutkowało stopniowym podnoszeniem się poziomu wykształcenia i 

kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy SB. Stałym problemem pozostawała jednak bardzo 

ograniczona znajomość języków obcych w tym środowisku, szczególnie rażąca w przypadku 

osób zatrudnionych w pionie II SB, mającym prowadzić działalność kontrwywiadowczą. W 

                                                                                                                                                                                     
251 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Andrzeja Kmiecia], s. 72; ibidem, Charakterystyka funkcjonariusza, 17 VIII 

1984 r., s. 129.  
252Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Andrzeja Kmiecia], s. 72; ibidem, Wyciąg z rozkazu personalnego [ministra 

spraw wewnętrznych] nr 03198 z 24 IX 1984 r., s. 138; ibidem, Karta zwolnienia, [wrzesień 1984 r.], s. 144.   
253Ibidem, Wniosek personalny, [sierpień 1984 r.], s. 139–140.   
254 Ibidem, Przebieg służby (pracy) [Andrzeja Kmiecia], s. 72; ibidem, Wniosek [Andrzeja Kmiecia] o wyrażenie 

zgody na ponowne przyjęcie do służby w resorcie spraw wewnętrznych, 9 I 1990 r., s. 157.  
255Ibidem, Ankieta personalna [Andrzeja Kmiecia], 11 VI 1971 r., s. 10.     
256Ibidem, Ankieta osobowa [Andrzeja Kmiecia], [listopad 1989 r.], s. 30.     
257 Sz. Hermański, A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Cywilne organy bezpieczeństwa państwa 1956–1990, [w:] 

Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór 

studiów, Warszawa 2013, s. 132–133. 
258 AIPN, 1633/4458, 40 lat Szkoły Oficerskiej SB im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie 1947–1987, k. 9 

[pdf]. Por. Sz. Hermański, A. Jusupović, R. Leśkiewicz, op. cit., s. 138. 



województwach górnośląskich normą była nieznajomość lub tylko słaba znajomość języka 

niemieckiego, choć właśnie na tym obszarze jego znajomość mogłaby być szczególnie 

przydatna w pracy operacyjnej. Jak widać na przykładzie  Henryka Ćwięka, kierownictwo nie 

dostrzegało znaczenia tego problemu i nie dbało o zmianę sytuacji w tej dziedzinie.                      

Innym rzucającym się w oczy zjawiskiem jest nieobecność lub ewentualnie znikoma 

obecność Ślązaków wśród pracowników funkcjonariuszy pionu II SB. Kadry tego pionu, 

podobnie zresztą jak kadry innych pionów SB, rekrutowały się niemal wyłącznie spośród 

osób pochodzenia napływowego. Rdzenni Ślązacy nie garnęli się do pracy w 

komunistycznym aparacie bezpieczeństwie, a z drugiej strony aparat ten był z założenia 

nieufnie nastawiony do osób pochodzenia rodzimego. W związku z tym w całym okresie 

„Polski Ludowej” aparat bezpieczeństwa pozostawał ciałem obcym w stosunku do 

miejscowego społeczeństwa, w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce w innych 

częściach kraju. Z całą pewnością bardzo ograniczało to jego możliwości działania. 

Przełamywaniu istniejących barier środowiskowych służyło w pewnym stopniu pozyskiwanie 

agentury wśród rodzimej ludności śląskiej. Skuteczność tego rodzaju działań była jednak 

bardzo ograniczona.  

Omówione powyżej przypadki dają oczywiście niepełny obraz sytuacji. Akta osobowe  

niektórych funkcjonariuszy SB, jak np. Marian Sawicki czy Przemysław Błaut, pozostają 

niestety nadal niedostępne, co nie pozwala na wyczerpujące ujęcie tematu. Przedstawione 

powyżej spostrzeżenia natury ogólnej wydają się jednak w dostatecznym stopniu 

uzasadnione.  

 

Podsumowanie 

 

Działalność Służby Bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem jej pionu II, 

odgrywała szczególnie ważną rolę w podejmowanych przez władze komunistyczne wysiłkach 

na rzecz urzeczywistnienia utopijnej wizji społeczeństwa jednolitego pod względem 

politycznym i narodowym. Z upływem czasu doskonalono metody działania aparatu 

bezpieczeństwa i zapobiegano o jakościową poprawę jego potencjału kadrowego. Panujący 

system polityczny generował jednak problemy w oczywisty sposób obniżające sprawność 

tego aparatu. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie działań aparatu bezpieczeństwa w 

stosunku niemieckich inicjatyw organizacyjnych na Górnym Śląsku.  

Nawet po upływie ponad czterdziestu lat od zakończenia drugiej wojny światowej 

komunistyczny aparat bezpieczeństwa nie znalazł kadrowego zaplecza wśród rodzimej 

ludności śląskiej, pozostając w stosunku do niej tworem całkowicie wyobcowanym. Fakt, że 

do końca PRL w placówkach oświatowych na Górnym Śląsku nie wolno było nauczać języka 

niemieckiego, powodował, że język ten, pomijając nieliczne wyjątki, był praktycznie 

nieznany miejscowym funkcjonariuszom SB, nie wyłączając osób zajmujących się w 

bezpośredni sposób problematyką niemiecką. Sztuczne utrzymywanie fikcji narodowej 

jednolitości państwa i społeczeństwa miało swoją cenę również dla aparatu bezpieczeństwa. 

Mimo usilnych starań aparat ten nie był w stanie wygrać walki o społeczne oblicze Górnego 

Śląska. I nie wygrał.                                            

Gdy w 1990 r. zlikwidowano MO i SB, powołując w to miejsce Policję i Urząd 

Ochrony Państwa, dotychczasowi funkcjonariusze pionu II SB byli traktowani w sposób 

uprzywilejowany w stosunku do ich kolegów z innych pionów organizacyjnych tej służby. 

Najłatwiej i najliczniej przechodzili postępowanie kwalifikacyjne do nowych służb, 

postrzegani jako fachowcy zajmujący się działalnością kontrwywiadowczą w interesie 

polskiej racji stanu. W rzeczywistości działalność prowadzona przez nich w szeregach SB 

miewała bardzo różne cele i bardzo rozmaity charakter, a określenie „kontrwywiad” było w 

ich przypadku często tylko umowne. W świetle tego, co powiedziano powyżej, można mieć 



również bardzo poważne wątpliwości co do poziomu merytorycznych kwalifikacji owych 

„fachowców” od kontrwywiadu.                 

 

Streszczenie 

 

Przed połową lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły pojawiać się kolejne inicjatywy na rzecz 

samoorganizacji ludności niemieckiej na Górnym Śląsku. Inicjatywy te spotykały się z 

przeciwdziałaniem ze strony Służby Bezpieczeństwa. Wiodącą rolę w tej dziedzinie odgrywał 

pion II  Służby Bezpieczeństwa, specjalizujący się w działalności kontrwywiadowczej. 

Funkcjonariusze tego pionu założyli szereg spraw operacyjnych wymierzonych przeciwko 

różnym inicjatywom organizacyjnym ludności niemieckiej. Nowy system rekrutacji i 

kształcenia kadr Służby Bezpieczeństwa, wprowadzony w latach 1972/1973, skutkował 

stopniowym podnoszeniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

funkcjonariuszy. Mimo to komunistyczny aparat bezpieczeństwa nigdy zyskał sobie 

społecznego zaplecza wśród rodzimej ludności śląskiej. Stałym mankamentem pozostawała 

również słaba znajomość języka niemieckiego wśród funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa.    

             

Słowa kluczowe: Górny Śląsk, Niemcy, mniejszość, Służba Bezpieczeństwa, kadry      
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