
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wydział Nauk Historycznych 
 

 

 

 

 

Bartosz Kapuściak 
 

 

 

 

 

Wojskowa Służba Wewnętrzna w latach 1957–1968 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprawa doktorska 

napisana pod kierunkiem 

dr hab. Adama Dziuroka, prof. UKSW 

 

 

 

Warszawa 2022  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My chcemy być K[ontrwywiad] W[ojskowy]  
i bić po łapach wroga tam gdzie on te łapy wyciąga  

i wiedzieć w jakim kierunku wyciąga. 
płk Aleksander Kokoszyn, luty 1957 r. 

  



3 

Spis treści 
 
Spis treści ..........................................................................................................................3 

Wstęp ................................................................................................................................6 

I. Od Głównego Zarządu Informacji do WSW ................................................................. 24 

1. Omówienie definicji i terminologii ........................................................................... 24 

2. Główny Zarząd Informacji WP ................................................................................. 31 

3. Sformowanie WSW ................................................................................................. 36 

4. Budżet WSW ........................................................................................................... 54 

5. Umocowania prawne ................................................................................................ 58 

6. Umundurowanie i wyposażenie ................................................................................ 63 

II. Szefostwo WSW i jednostki podległe .......................................................................... 68 

1. Szefostwo WSW ...................................................................................................... 68 

2. Pion obserwacji i techniki operacyjnej .................................................................... 109 

3. 90. Kompania Samochodowa Szefostwa WSW ...................................................... 119 

4. Ochrona obiektów i regulacja ruchu ....................................................................... 124 

5. Radiokontrwywiad ................................................................................................. 141 

6. Oficerowie do spraw doboru .................................................................................. 146 

7. Ewidencja i archiwum ............................................................................................ 151 

8. Pion zaopatrzenia ................................................................................................... 159 

9. Fundusz dyspozycyjny szefa WSW i wydatki specjalne ......................................... 163 

III. Kierownictwo WSW – szefowie i ich zastępcy ......................................................... 171 

1. Gen. bryg. Aleksander Kokoszyn ........................................................................... 173 

2. Gen. dyw. Teodor Kufel ......................................................................................... 186 

3. Zastępcy szefa WSW ............................................................................................. 213 

3.1. Gen. bryg. Tadeusz Wacław Pietrzak ............................................................... 213 

3.2. Płk Edward Radzieńczak ................................................................................. 222 

3.3. Płk Jerzy Mrówczyński ................................................................................... 225 

3.4. Gen. broni Czesław Jan Kiszczak .................................................................... 229 

3.5. Płk Mieczysław Marcin Turkiewicz ................................................................. 239 

3.6. Gen. dyw. Mieczysław Grudzień ..................................................................... 243 

3.7. Płk Mieczysław Józef Białek ........................................................................... 247 

3.8. Płk Eugeniusz Jan Kućmierz ........................................................................... 250 

IV. Zarządy WSW okręgów wojskowych (równorzędne) oraz ich terenowe jednostki.... 261 



4 

1. Zarządy WSW okręgów wojskowych ..................................................................... 261 

2. Zarządy (oddział) WSW lotnictwa i obrony powietrznej ........................................ 312 

3. Oddział WSW Marynarki Wojennej ....................................................................... 338 

4. Oddział WSW Warszawa ....................................................................................... 351 

V. Szkolenia .................................................................................................................. 361 

1. Ośrodek Szkolenia WSW ....................................................................................... 361 

2. Szkolenia poza OS WSW ....................................................................................... 409 

VI. Praca operacyjna, dochodzeniowo-porządkowa i śledcza ......................................... 428 

1. Instrukcje operacyjne i ewidencyjne ....................................................................... 428 

2. Kategorie osobowych źródeł informacji i miejsca spotkań z nimi ........................... 431 

2.1. Tajny współpracownik .................................................................................... 431 

2.2. Nieoficjalny pracownik ................................................................................... 435 

2.3. Nierejestrowani współpracownicy ................................................................... 438 

2.4. Miejsca spotkań z agenturą .............................................................................. 440 

3. Sprawy ewidencji operacyjnej ................................................................................ 447 

4. „Kontrwywiad został zdyskwalifikowany”. Represyjna działalność WSW ............. 452 

4.1. Działania przeciwko kadrze „ludowego” WP ................................................... 452 

4.2. Działania przeciwko Kościołowi katolickiemu ................................................ 458 

5. Kontrwywiad ofensywny........................................................................................ 468 

6. Praca profilaktyczna i operacyjna WSW ................................................................. 488 

6.1. Praca profilaktyczna ........................................................................................ 488 

6.2. Uciekinierzy .................................................................................................... 490 

6.3. Adam Kaczmarzyk .......................................................................................... 497 

7. Praca porządkowo-dochodzeniowa i śledcza .......................................................... 507 

VII. Współpraca WSW z innymi służbami, zabezpieczanie ćwiczeń i działań wojennych

 ...................................................................................................................................... 535 

1. Współpraca z III Zarządem KGB ........................................................................... 535 

2. Współpraca z innymi służbami Bloku Sowieckiego ................................................ 545 

3. Współpraca i zabezpieczenie Zarządu II SG WP .................................................... 549 

4. Współpraca z organami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych .................................. 556 

5. Maskowanie operacyjne i dezinformacja ................................................................ 562 

6. Zabezpieczenie ćwiczeń wojskowych i innych imprez............................................ 572 

7. Udział WSW w inwazji na Czechosłowację ........................................................... 589 

Zakończenie ................................................................................................................... 637 



5 

Spis diagramów ............................................................................................................. 644 

Spis tabel ....................................................................................................................... 647 

Spis wykresów ............................................................................................................... 649 

Wykaz skrótów .............................................................................................................. 650 

Bibliografia .................................................................................................................... 658 

1. Źródła .................................................................................................................... 658 

1.1. Archiwalia ....................................................................................................... 658 

1.2. Źródła publikowane ......................................................................................... 660 

1.3. Wspomnienia i wywiady ................................................................................. 663 

2. Dzienniki Ustaw ..................................................................................................... 666 

3. Opracowania .......................................................................................................... 667 

4. Netografia .............................................................................................................. 692 

5. Filmy ..................................................................................................................... 694 

 



6 

Wstęp 
 Niniejsza dysertacja pod tytułem „Wojskowa Służba Wewnętrzna w latach 1957–

1968” opisuje początkowe lata działalności wojskowych organów bezpieczeństwa państwa, 

które zajmowały się kontrwywiadem wojskowym, prewencją i sprawami dochodzeniowo-

śledczymi. Miało to swoje przełożenie na struktury organizacyjne WSW, podzielone na 

poszczególne piony: kontrwywiadowczy, dochodzeniowo-porządkowy, śledczy, obserwacji 

i techniki operacyjnej oraz doboru. Chronologicznie przyjęto okres od momentu 

przeformowania ich z organów Głównego Zarządu Informacji rozkazem ministra obrony 

narodowej z 10 stycznia 1957 r. do czasu wzięcia przez nie udziału w inwazji na 

Czechosłowację w sierpniu–październiku 1968 r. O ile data początkowa może nie budzić 

zastrzeżeń natury merytorycznej o tyle rok 1968 już tak (bo organy WSW funkcjonowały 

do końca sierpnia 1990 r.). Zakończenie tą datą pracy jest spowodowane kilkoma 

względami. Pierwszy, polityczny – zajęcie przez „moczarowców” resortów siłowych i 

objęciem kontroli – po przez Wydział Administracji BP KC PZPR – wojska i MSW. W tym 

momencie gen. Teodor Kufel stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w państwie, a 

przynajmniej w „ludowym” WP. Drugi, mający konsekwencje w udziale WSW w inwazji 

na Czechosłowację – organa te dostrzegły pewne błędy w założeniach osłony 

kontrwywiadowczej wojska, stąd jeszcze w 1968 r., ale i w kolejnych latach następowały 

zmiany w przebudowie struktur i metod działania. Trzeci – rok wcześniej, tj. w sierpniu 

1967 – dokonano złapania Adama Kaczmarzyka, w następnym roku kierownictwo WSW 

mogło ogłosić sukces w postaci przygotowanego pod względem dowodowym śledztwa oraz 

zaprezentowanych na temat szpiega brytyjskiego filmów – był to jedyny tak wielki 

sukcesem organów kontrwywiadu wojskowego od czasu sformowania tych służb.  

 „Każdy krok w kierunku poznania, każdy fragment wyodrębniony z całości przyrody 

jest tylko »przybliżeniem« całkowitej prawdy, czy raczej całej znanej nam obecnie prawdy. 

Właściwie wszystko co wiemy, jest tylko przybliżeniem, »ponieważ wiemy, że nie znamy 

jeszcze wszystkich praw«. Uczymy się więc po to tylko, by następnie oduczać się starych 

praw albo raczej – by je nieustannie poprawiać”1. Richard P. Feynman użył tych słów 

opisując prawa przyrody, ale równie dobrze moglibyśmy użyć je do opisywanych zdarzeń, 

które wydarzyły się w przeszłości. Czym więcej badamy pewien obszar historii, tym większa 

nasza wiedza, tym bardziej zbliżamy się do prawdy, ale powiększając tę wiedzę stawiamy 

                                                
1 Cyt. za: R.P. Feynman, R.B. Legihton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, cz. 1.1, wyd. 7 poprawione, 
Warszawa 2014, s. 2 
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kolejne pytania badawcze i mamy wrażenie, że znów nic nie wiemy. Że wcale tak blisko nie 

jesteśmy prawdy, a przynajmniej, że ta prawda może być zgoła inna i trzeba podjąć kolejną 

próbę by ją opisać. Z tym problemem przyszło się zmierzyć i autorowi tej pracy. 

 Zarzut jaki autor kiedyś usłyszał od jednego z oficerów służących w 1. batalionie 

szturmowym (podlegającym pod Zarząd II Sztabu Generalnego WP, a więc pod wywiad 

wojskowy) był taki, że jest za młody na badanie okresu służb specjalnych Polski „ludowej”. 

Te wydarzenia i ustalanie faktów – według majora – mogą opisywać tylko osoby żyjące w 

tej epoce. Jest to bardzo ciekawy argument, ale wyobraźnia autora nie sięga tak daleko, by 

móc zobaczyć, jak epokę starożytności czy średniowiecza pozostawiamy tylko i wyłącznie 

osobom wtedy żyjącym. Cóż byśmy o niej wiedzieli? Wprost przeciwnie, jeżeli nie jesteśmy 

powiązani pamięcią z konkretnymi wydarzeniami, tym opisanie ich przychodzi nam łatwiej, 

jest bowiem pozbawione emocji i niekiedy „fałszywych” wspomnień2. Ułatwia to 

niewątpliwie historykowi pisanie sine ira et studio3. Nie zmienia to jednak faktu, że historyk 

badający epokę XX wieku ma przed sobą tak duży zasób dokumentów, że jego 

umiejętnością musi być pewna selekcja, konkretny wybór materiałów, kosztem odrzucenia 

innych, co wcale nie jest łatwym zadaniem4. W przypadku opisywania organów WSW 

musimy sobie zdać sprawę, że wiele materiałów zostało zniszczonych rozkazem ostatniego 

szefa WSW, gen. Edmunda Buły, co spowodowało wąskie zaprezentowanie chociażby 

takich kwestii jak współpraca z III Zarządem KGB i innymi kontrwywiadami wojskowymi 

bloku wschodniego czy rozpracowanie przez WSW Kościoła katolickiego.  

 Autor niniejszej pracy ma tylko nadzieję, że przy pisaniu uniknął negatywnych 

emocji i niesprawiedliwych osądów (starając się jednak nie sądzić, a trzymać ustalonych 

faktów), bardziej zaprezentował pewien model służb z jego zmieniającymi się strukturami, 

które próbowały, w miarę swoich możliwości (kadrowych, finansowych, fachowych itd.) i 

sytuacji geopolitycznej, funkcjonować, a także spełniać, lepiej lub gorzej, przypisane im role 

                                                
2 Poprzez zapomnienie, bądź pamięć zmanipulowaną. Zob. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. 
Margański, Kraków 2006. Zob. także: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat 
dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006. 
3 Zob. J. Eisler, Jak badać dzieje aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej?, „Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944–1989” 2013, nr 1 (11), s. 352–353. Zob. też. K. Komorowski, Problemy badawcze Sił Zbrojnych 
RP–PRL [w:] Wojsko w Polsce „ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. 
Strauchold, Wrocław 2014, s. 15–27. 
4 Z problemem tym autor nie jest jednak osamotniony: „Tymczasem podstawowym problemem badawczym 
okazało się nie tyle poszukiwanie informacji, ile wypracowanie metody ich przesiewania i kategoryzacji, tak 
aby nie »utonąć« w setkach tysięcy stron dokumentów, dziesiątkach spraw i urywających się wątków, często 
zresztą jednostkowo bardzo ciekawych czy świetnie oddających koloryt epoki, ale w istocie odciągających 
autora od zasadniczego tematu pracy”. Cyt. za: W. Bułhak, Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Warszawa 
2019, s. 33. 
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porządkowe, dochodzeniowe (śledcze) i kontrwywiadowcze. Służb, złożonych przecież z 

ludzi i przez ludzi kierowanych, nie pozbawionych idei, ambicji i samozaparcia, ale także 

politycznych aspiracji, obłudy i chciwości. Że wobec tych wszystkich wymienionych 

czynników mógł autor zaprezentować, nawet w minimalnym aspekcie, modus operandi 

poszczególnych pionów WSW. Także ambicją tej pracy jest pokazanie organów WSW jako 

jednego z organów które są zrośnięte z całym „ludowym” WP, są jego częścią jako jedna ze 

służb wojskowych.  

 Niniejsza monografia jest kontynuacją badań nad WSW, którą autor rozpoczął w 

2008 r., kiedy ówczesny zastępca dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji 

Dokumentów IPN (obecnie Archiwum IPN), dr Wojciech Sawicki, zaproponował pomoc w 

udostępnieniu spisów po wojskowych organach bezpieczeństwa państwa oraz 

wytypowanych z nich materiałów5. Pokłosiem tych badań były, oprócz kilku artykułów, 

przede wszystkim dwa tomy wydanych normatywów regulujących zakres działania tej 

służby6.  

 Po 1989 r., kiedy Polska zaczęła wychodzić z systemu komunistycznego, a już 

szczególnie po 1999 r., kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej badania nad wojskowym 

aparatem represji i nad „ludowym” Wojskiem Polskim, którego ten aparat był częścią, 

powinny przyspieszyć, obfitując wieloma publikacjami, jak to przecież miało miejsce w 

temacie Służby Bezpieczeństwa, która do dziś opisywana jest pod wieloma już aspektami i 

na różnych kierunkach. Dotychczas jednak nie ukazało się wiele publikacji dotyczących 

wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Polski „ludowej”. 

                                                
5 Baza komputerowa IPN która wtedy funkcjonowała („Czytelnia 2” przeobrażona później w „Cyfrowe 
Archiwum”) nie zawierała w sobie spisów z byłych organów GZI/WSW i Oddziału/Zarządu II Sztabu 
Generalnego WP. 
6 Zob. Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia 
dokumentacji i ewidencji (1957–1990), oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył B. Kapuściak, Kraków 
2010; Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, 
Katowice-Kraków 2019. 
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 Prekursorami badań dotyczących Głównego Zarządu Informacji byli: Zbigniew 

Palski7, Jan Poksiński8 i Władysław Tkaczew9. Na temat GZI pisała też Agnieszka Pietrzak10 

i Piotr Semków11. Natomiast w aspekcie opisywania WSW (oraz WSW Jednostek 

Wojskowych MSW i Zarządu II Sztabu Generalnego WP) – prekursorem był Paweł 

Piotrowski, który zasygnalizował w swoich artykułach tylko pewne kierunki badawcze12.  

 Brakuje jednak dalej syntezy Sił Zbrojnych PRL13. Co nie oznacza, że duża część 

publikacji dotyczących różnych tematów „odrodzonego”, jak i potem „ludowego” Wojska 

                                                
7 Z. Palski, Agentura Informacji Wojskowej w latach 1945–1956, Warszawa 1992; idem, Informacja Wojska 
Polskiego w latach 1943–1957, „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej” 1997–1998, t. 40; idem, Informacja Wojskowa 
w latach 1943–1957. Kontrwywiad wojskowy czy policja polityczna, Warszawa 2001; idem, Kadra oficerska 
organów Informacji Wojskowej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2005, nr 4 (209); idem, Praca operacyjna 
organów Informacji Wojska Polskiego 1945–1957, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2004, nr 2 (202); idem, 
Informacja Wojska Polskiego 1943‒1957, Warszawa 2016. 
8 J. Poksiński, „TUN”. Tatar–Utnik–Nowicki, Warszawa 1992; idem, Victis Honos. „Spisek w wojsku”, 
Warszawa 1994; idem, Stalinowskie represje wobec oficerów Wojska Polskiego 1949–1956. „TUN”, 
Warszawa 2013. Do tematu tego powrócił ostatnio Daniel Koreś: D. Koreś, Zanim wybuchła afera TUN. 
Generał Stanisław Tatar, Komitet Trzech, fundusz „Drawa” i operacja „Brzoza” 1944–1947, „Pamięć i 
Sprawiedliwość” 2020, nr 36; idem, U źródeł afery TUN. Generał Stanisław Tatar, rozpad Komitetu Trzech i 
przekazanie komunistycznemu wywiadowi wojskowemu funduszu „Drawa” 1947–1949, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy” 2021, nr 1. 
9 W. Tkaczew, Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943–1948. 
Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994; idem, Organa Informacji Wojska Polskiego 1943–1956. 
Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 2007; idem, Nadzór struktur militarnych i służb specjalnych ZSRR nad 
Wojskiem Polskim w latach 1945–1956, „Wiedza Obronna” 2011, nr 1. 
10 A. Pietrzak, Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1949‒1956, Warszawa 2011. 
11 P. Semków, Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945–1957, Warszawa 2006. Zob. także: idem, 
Wojskowa Służba Wewnętrzna Marynarki Wojennej 1957-1990. Zarys problematyki badawczej [w:] Wojna-
Wojsko-Historia Wojskowości. Problemy i kierunki badań historyczno-wojskowych. Księga Jubileuszowa na 
50-lecie Zakładu Historii Wojskowości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod red. M. Franza i Z. 
Pilarczyka, Poznań 2019; idem, Szefowie Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej, 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2021, nr 19.  
12 P. Piotrowski, Wojskowa Służba Wewnętrzna 1957–1989, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 
6 (17); idem, Kufel i jego kompania. Tajni współpracownicy wojskowych służb specjalnych, „Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2005, nr 3 (50); idem, „Solidarność Walczące” w świetle materiałów Służby 
Bezpieczeństwa, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 7–8 (54–55); idem, Uwagi o 
funkcjonowaniu i metodologii pracy operacyjnej Zarządu II Sztabu Generalnego WP oraz Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW [w:] Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-
źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008; idem, Nowe służby na nowe czasy. Integracja wojskowych służb 
specjalnych w latach 1990‒‒1991 [w:] Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX 
wieku. Wybrane zagadnienia, red. L. Pawlikowicz, R. Zapart, Rzeszów 2014; idem, Agenci tajnego zaplecza, 
„Polska Zbrojna” 2005, nr 18 (482). Zob. też artykuły innych autorów dotyczące organów GZI: P. Gontarczyk, 
„Pod przykrywką”. Rzecz o sowieckich organach Informacji Wojskowej w Wojsku Polskim, „Glaukopis” 2009, 
nr 13–14; K. Lesiakowski, Wytyczne do pracy oficerów Głównego Zarządu Informacji WP w brygadach i 
komendach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 1948–1949, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 1 
(12); J. Bednarek, Zygmunt Lercel (1921–1950), agent Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1 (5); K. Szwagrzyk, Obsada personalna Informacji 
Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945–1956, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, 
nr 1 (5); idem, Oficerowie sowieccy w strukturach sprawiedliwości Wojska Polskiego, „Aparat Represji w 
Polsce Ludowej 1944–1989” 2005, nr 1 (2), s. 9–23; J. Pałka, Śledztwo i proces generała Stefana Mossora, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2007, nr 1. 
13 Najbardziej wartościowe w ocenie autora niniejszej pracy są monografie dotyczące pewnych zagadnień tego 
wojska (publikacje częściowe) autorów: Pawła Piotrowskiego, Jerzego Kajetanowicza i Lecha Kowalskiego. 
Zob.: P. Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, Warszawa 2003; J. 
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Polskiego nie jest warta uwagi i nie wnosi nic do badań14. Pojawiła się już wprawdzie 

monografia samej WSW, autorstwa Lecha Kowalskiego, pt. Krótsze ramię Moskwy. 

Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, ale trudno ją uznać za pozycję naukową15. 

Działania WSW są także ukazane w publikacjach Sławomira Cenckiewicza16, Grzegorza 

                                                
Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960: skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie, 
Toruń 2005; L. Kowalski, Komitet Obrony Kraju (MON – PZPR – MSW), Warszawa 2011. 
14 Zob. ciekawsze pozycje dotyczące głównie powstania i organizacji (ale nie tylko) „odrodzonego”, a później 
„ludowego” WP: S.W. Ways, Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Formowanie, działania 
bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek artylerii, Warszawa 1967; W. Jurgielewicz, Organizacja 
Ludowego Wojska Polskiego (22 VII 1944 – 9 V 1945), Warszawa 1968; J.J. Malczewski, L.R. Polkowski, 
Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, 
wyposażenie, metryki jednostek inżynieryjno-saperskich, drogowych i chemicznych, Warszawa 1970; Ludowe 
Wojsko Polskie 1943–1945, red. W. Jurgielewicz, t. 3 serii: „Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej”, 
Warszawa 1973; Ludowe Wojsko Polskie 1943–1973. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z 
okazji XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego 5–6 września 1973 r., red. Komitet Redakcyjny, Warszawa 
1974; K. Frontczak, Siły Zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945–1947, Warszawa 1974; 
Mała kronika Ludowego Wojska Polskiego 1943–1973, red. M. Plikus, Warszawa 1975; S. Komornicki, 
Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, 
metryki jednostek piechoty, Warszawa 1977; L. Gondek, Polskie misje wojskowe 1945–1949. Polityczno-
prawne, ekonomiczne i wojskowe problemy likwidacji skutków wojny na obszarze okupowanych Niemiec, 
Warszawa 1981; S. Komornicki, Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Formowanie, działania 
bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek kawalerii, wojsk pancernych i zmotoryzowanych, 
Warszawa 1987; L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988; E.J. 
Nalepa, Wojsko Polskie w Grudniu 1970, Warszawa 1990; J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba 
analizy operacyjnej, Warszawa 1998; 85 lat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918–2003. Konferencja 
naukowa, Warszawa Rembertów, 20 marca 2003 roku, „Myśl Wojskowa” Wydanie Specjalne, Warszawa 
2003; Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918–2003, red. T. Panecki, F. Puchała, J. Szostak, 
Warszawa 2003; C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego. Wojsko Polskie na 
froncie Wschodnim 1943‒1945, Warszawa 2009; G. Ciechanowski, Żołnierze polscy w misjach i operacjach 
pokojowych poza granicami kraju w latach 1953–1989, Toruń 2009; E. Kospath-Pawłowski, Chwała i zdrada. 
Wojsko Polskie na Wschodzie 1943‒45, Warszawa 2010; „Politycznie obcy!” Żołnierze Wojska Polskiego w 
zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944‒1956, red. B. Polak i P. 
Skubisz, Szczecin 2011; J. Kajetanowicz, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, 
Częstochowa 2013; F. Puchała, Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945‒1990. Obszary 
szpiegowskich działań, Warszawa 2013; Wojsko w Polsce „ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-
Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Warszawa 2014; H. Stańczyk, S. Zwoliński, Wojsko Berlinga i 
Żymierskiego 1943‒1945, Warszawa 2015; S. Cenckiewicz, Geneza Ludowego Wojska Polskiego 1943‒1945, 
Warszawa 2017; Słowem i pałką. Wojsko wobec polskiego Marca ’68 w dokumentach, wstęp i oprac. E.J. 
Nalepa, Piotrków Trybunalski 2018; Wojsko wobec polskiego Sierpnia ’80 w dokumentach, Piotrków 
Trybunalski 2018. 
15 L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, Warszawa 2017. Zob. na jej 
temat recenzje: S. Cenckiewicz, Lech Kowalski, „Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego 
PRL”, Warszawa 2017, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 2 (260); B. Kapuściak, L. Kowalski, 
„Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL”, Warszawa, Fronda, 2017, „Pamięć i 
Sprawiedliwość” 2018, nr 32; G. Wołk, Lecz Kowalski – „Krótsze ramię Moskwy” – recenzja, 
https://histmag.org/Lech-Kowalski-Krotsze-ramie-Moskwy-recenzja-16234 (dostęp 1 VI 2018 r.). 
16 Zob. S. Cenckiewicz, Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań 2014 (szczególnie s. 
197–226 i 303–323 dotyczące ochrony kontrwywiadowczej Instytucji Centralnych MON, w tym właśnie 
Sztabu Generalnego, a właściwie braku tej ochrony); idem, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski 
Ludowej 1943‒‒1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011.  
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Majchrzaka17, Bogusława Packa18, czy Radosława Petermana19. Swój wkład włożył także 

Jan Suliński20 i autor niniejszej pracy21. 

 W tematyce wywiadu wojskowego dalej niezmiennie pierwsze miejsce utrzymuje 

publikacja Sławomira Cenckiewicza22, chociaż problemy te poruszali również: Ewa Koj23, 

                                                
17 G. Majchrzak, Tajna historia futbolu. Służby, afery i skandale, Warszawa 2017, s. 34–50 (rozdział dotyczący 
Kazimierza Deyny), s. 51–81 i 217–241 (rozdziały dotyczące Roberta Gadochy), s. 185–216 (rozdział 
dotyczący udziału służb, w tym WSW w transferach piłkarzy); G. Majchrzak, Kryptonim „Piłat” – Robert 
Gadocha na celowniku Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 2 (260). 
18 B. Pacek, A. Rochnowski, Pion porządkowy i dochodzeniowy Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 2 (240); B. Pacek, Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów 
kontrwywiadu, Warszawa 2013; B. Pacek, J. Suliński, Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat 
żandarmerii Wojska Polskiego, Warszawa 2013, s. 225–254; B. Pacek, Różne barwy WSW, Warszawa 2014; 
idem, Żandarmeria Wojskowa, Toruń 2016. 
19 R. Peterman, Rola WSW w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1957‒‒1990 [w:] Racja stanu. 
Janowi Olszewskiemu, Poznań 2011 (opublikowany także w: „Politycznie obcy!” Żołnierze Wojska Polskiego 
w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak i P. 
Skubisz, Szczecin 2011); idem, Niszczenie akt GZI i WSW, [w:] Niepodległość ma jeden kształt. Antoniemu 
Macierewiczowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2018; R. Leśkiewicz, R. Peterman, Wojskowe organy 
bezpieczeństwa państwa [w:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce 
Ludowej (1944‒‒1990). Zbiór studiów, pod. red. A. Jusupovicia i R. Leśkiewicza, Warszawa 2013. 
20 J. Suliński, Przyczynki do historii policji wojskowej w latach 1957–1990, Mińsk Mazowiecki 2013. Na temat 
OSI: idem, Oficerska Szkoła Informacji (1945–1957). Szkic organizacyjno-historyczny, wyd. II uzupełnione, 
Warszawa 2011. Zob. też.: W. Chrzanowski, L. Dąbroś, J. Suliński, Ewolucja i działalność szkół żandarmerii 
w Polsce w latach 1918–2015, Mińsk Mazowiecki 2015. 
21 B. Kapuściak, Podsystem informatyczny ewidencji „Dowód-KW1” w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2009, nr 1 (7); idem, Czy Lech Wałęsa był agentem Wojskowej 
Służby Wewnętrznej? Glosa w sprawie pewnego zeznania, czyli kilka uwag o karcie osobowej tajnego 
współpracownika WSW, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944‒1989” 2012, nr 1 (10); idem, Podsystemy 
informatyczne w Wojskowej Służbie Wewnętrznej [w:] High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i 
systemy sterowania w PRL, red. M. Sikora, Katowice‒Warszawa 2017; idem, Celowe niszczenie czy 
przepisowe brakowanie? Glosa w sprawie nieistniejących materiałów po Głównym Zarządzie Informacji i 
Wojskowej Służbie Wewnętrznej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11; idem, Jerzy 
Pawłowski – szermierz, mistrz i agent [w:] Sport w PRL, red. G. Majchrzak, P. Sztama, Szczecin 2020; idem, 
Przypadek płk. Jarosława Gintrowskiego jako przykład „ochrony” wojska przez Wojskową Służbę 
Wewnętrzną, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2020, nr 1 (18); idem, „WSW ma się świetnie”. 
Zmiana czy kontynuacja? Wojskowy wywiad i kontrwywiad w latach 1989–1991 [w:] Między PRL a III RP 
(1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Warszawa 2020; idem, „Donżuan” czy „Milczek”? 
Poszukiwanie ppłk. Mariana Kozłowskiego oficera wywiadu wojskowego przez kontrwywiad wojskowy PRL, 
„Fronda Lux” 2020, nr 96; idem, Walka kontrwywiadu wojskowego z Kościołem katolickim. Alumni w ludowym 
Wojsku Polskim w świetle dokumentów Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
2020, nr 4; idem, Bunt przeciwko polityce kadrowej w „ludowym” Wojsku Polskim? Sprawa mjr. Ryszarda 
Obacza, „Fronda Lux” 2021, nr 100/101; idem, Misja wojskowa gen. dyw. Teodora Kufla w Berlinie 
Zachodnim w latach 1979-1981. Przyczynek do biografii szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej [w:] Attaché i 
przedstawiciele Misji Wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL, red. B. Kapuściak, 
Katowice-Warszawa 2021; idem, Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego złapanego przez 
Wojskową Służbę Wewnętrzną [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i 
funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989, red. J. Jędrysiak, K. Widziński, Wrocław–Warszawa 
2021. 
22 S. Cenckiewicz, Długie ramię…. Zob. też: idem, Synowie GRU: geneza, początki i kadra wywiadu 
wojskowego Polski Ludowej 1943–1956, „Arcana” 2011, nr 2–3 (98–99); idem, P. Woyciechowski, 
Antypaństwo w państwie, czyli słów kilka o likwidacji WSI, „Arcana” 2007, nr 1(73). 
23 E. Koj, Zarząd II Sztabu Generalnego WP (schemat funkcjonowania w latach 1981–1990), „Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 12 (83); idem, Zarząd II Sztabu Generalnego WP (schemat 
funkcjonowania w latach 1981–1990) [w:] Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-
źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008. 
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Adam Nogaj24, Przemysław Gasztold25, Anna Marcinkiewicz-Kaczmarzyk26 i Bartosz 

Kapuściak27. 

 Ze wspomnień oficerów wywiadu wojskowego, warto wymienić publikacje Mariana 

Moraczewskiego (szczególnie w kontekście byłego szefa WSW, gen. Teodora Kufla)28 oraz 

Pawła Monata29. 

 Wśród drobnej garści wspomnień oficerów byłych organów GZI/WSW najbardziej 

wartościowe są wspomnienia Zenona Kamińskiego30 i Konstantego Staniszewskiego31, 

Witolda Skrupskiego32 oraz Michała Mosze Chęcińskiego33. Niedocenione szczególnie 

(wcześniej także przez autora niniejszej pracy) wydają się wspomnienia Kamińskiego. Jak 

pisze ten były oficer WSW w drugim wydaniu swojej publikacji: „Oddając w Twoje ręce tę 

                                                
24 A. Nogaj, Powstanie i organizacja Oddziału Wywiadowczego Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 
1944–1945 [w:] Studia na wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 1, red. W. Skóra i P. Skubisz, 
Szczecin 2012, s. 479–578; idem, Agenturalna łączność radiowa w strukturach wywiadu operacyjnego Armii 
Czerwonej w końcowym okresie II wojny światowej (1944–1945). Część I. Organizacja węzłów łączności 
wywiadu operacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki” 
2014, nr 2; idem, Agenturalna łączność radiowa w strukturach wywiadu operacyjnego Armii Czerwonej w 
końcowym okresie II wojny światowej (1944–1945). Część II. Korespondenci węzłów łączności wywiadu 
operacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki” 2014, nr 
3; idem, Pierwsze powojenne operacje agenturalne Oddziału II Sztabu Generalnego WP (1945‒‒1947) [w:] 
Studia na wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 2, red. W. Skóra i P. Skubisz, Szczecin 2015; 
idem, Oddział wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego 1944–1945. Studium historyczno-
wojskowe, Warszawa 2020. 
25 P. Gasztold, Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm, Warszawa 2017; idem, Wars, 
Weapons and Terrorists: Clandestine Operations of the Polish Military Intelligence Station in Beirut, 1965–
1982, „International History Review”, https://doi.org/10.1080/07075332.2019.1664609 (dostęp 16 III 2022 r.); 
idem, Początki wywiadu wojskowego PRL na Bliskim Wschodzie. Działalność rezydentury Zarządu II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego kryptonim „Cedr” w Libanie (1965–1970) [w:] Attaché i przedstawiciele Misji 
Wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL, red. B. Kapuściak, Katowice-Warszawa 2021. 
26 A. Marcinkiewicz, Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, t. 3; idem, Akta 
Zarządu II Sztabu Generalnego WP z lat 1944–1956 w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w 
Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7; idem, Kształtowanie postaw 
politycznych oficerów i podoficerów Oddziału/Zarządu II Sztabu Generalnego WP w latach 1950‒1956 [w:] 
Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, red. W. Skóra i P. Skubisz, Szczecin 2016. 
27 B. Kapuściak, Wywiad wojskowy PRL. JW 3362 i podległe jej jednostki, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944–1989” 2016, nr 1 (14); idem, Udział wywiadu wojskowego PRL w inwazji na Czechosłowację, „Zeszyty 
Historyczne WiN-u” 2017, nr 46; idem, Wywiad wojskowy czy polityczny? Zainteresowanie Zarządu II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego „kierunkiem watykańskim”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2019, nr 2. 
28 M. Moraczewski, Wspomnienia i niedomówienia. Dwadzieścia pięć lat w wywiadzie wojskowym, Grodzisk 
Mazowiecki, b.d. [1995]. 
29 P. Monat, J. Dille, Spy in the U.S., London 1962. 
30 Z. Kamiński, Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, Warszawa [1999]; idem, 
Tropiciele. Ciekawostki kontrwywiadu wojskowego PRL, Grajewo 2009. 
31 K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do kontrwywiadu, Warszawa 1999. 
32 W. Skrupski, Proza życia oficera Wojska Polskiego (1949–1991), Poznań 2004 (wydanie własne, druk 
komputerowy). Szczególne podziękowania w tym miejscu należą się dr. Pawłowi Piotrowskiemu za 
udostępnienie egzemplarza maszynopisu tej książki. 
33 M.M. Chęciński, Jedenaste przykazanie: nie zapomnij, Toruń 2004; idem, „Ludowe Wojsko Polskie” przed 
i po marcu 1968, „Zeszyty Historyczne” 1978, nr 44; idem, Poland. Communism, nationalizm, anti-semitizm, 
tł. T. Szafar, New York 1982. 
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książkę, w treści zawierającą wybrane zagadnienia z pracy kontrwywiadu wojskowego PRL 

na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, pragnę zaznaczyć, że opisane 

wydarzenia są oparte na szerokich opowiadaniach czterech oficerów Wojkowej Służby 

Wewnętrznej, którzy z różnych względów, po 1970 roku odeszli z zawodowej służby 

wojskowej i po pewnym czasie znaleźli pracę w instytucjach administracji państwowej. To 

z ich inicjatywy, po długich rozmyślaniach, zdecydowałem się napisać niniejszą książkę. 

[…] Przytoczone sprawy operacyjne oparłem na relacjach wspomnianych już oficerów. 

Wydarzenia te są autentyczne, ale czas akcji celowo został przesunięty”34. Jeśli wierzyć 

autorowi, przekazuje on nam w formie zbeletryzowanej pracę oficerów operacyjnych i tzw. 

nielegalnych pracowników „Trójki”, czyli Oddziału III Szefostwa WSW (obserwacja i 

technika operacyjna)35. Jest to o tyle ważna publikacja, że okres badany przez autora nie jest 

obfity w świadków historii, czyli byłych podoficerów i oficerów organów WSW. A nawet 

jeśli tacy jeszcze żyją, nie chcą przekazywać swojej wiedzy, nie mając do autora, jako 

pracownika Instytutu Pamięci Narodowej (dość krytycznego do ich „firmy”) zaufania36. Pod 

tym kątem (braku świadków) również należy docenić publikację Michała Chęcińskiego, 

który, jeśli ufać jego relacjom, miał dość dobry dostęp do kierownictwa WSW, a 

przynajmniej dysponował wiedzą dotyczącą interpersonalnych układów37.  

 Wspomnienia, w formie literackich opowiadań, z którymi także warto się zapoznać, 

zostały napisane przez Janusza Wachowskiego38 i Mariana Cimoszewicza39. Wśród z kolei 

                                                
34 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele. Ciekawostki…, s. 5. W pozostałej części pracy autor będzie się odwoływał 
do pierwszego wydania książki. Zob. Z. Kamiński, Tropiciele…. 
35 Podobnie ma się rzecz do współczesnej, bardzo ciekawej publikacji byłego oficera WSI, zob. Kafir, Kontakt. 
Polskie służby w Afganistanie, Warszawa 2018. Szkoda, że pozostałe publikacje tegoż autora w postaci 
sfabularyzowanych wspomnień, nie są pozbawione uprzedzeń i negatywnych emocji. Zob. Kafir, Ł. 
Maziewski, Hajlajf. Czysta prawda o brudnej służbie, Warszawa 2019; Kafir, Ł. Maziewski, Weryfikacja. 
Wszystko stanie się inne, Warszawa 2020; Kafir, Ł. Maziewski, Zawieszeni. Jak nie masz nic, to masz wszystko, 
by się zemścić, Warszawa 2021. Zob. szczególnie ostatnią pozycję: Kafir, M. Wolf, WSI. Żołnierze przeklęci, 
Warszawa 2022. Mimo tych zarzutów publikacje te są bardzo wartościowe, szczególnie pierwsza, pokazująca 
działania operacyjne WSI/SKW na terenie Afganistanu w nieco tylko zmienionej formie (prawdopodobnie 
zaczerpniętej od Amerykanów). Praca operacyjna po przez HUMINT (ang. human intelligence, rozpoznanie 
osobowe) i zabezpieczenie wojska nie zmieniły się specjalnie (pomijając technikę komputerową i cyfryzację). 
Jest ono oparte przecież na tych samych zasadach co kilkadziesiąt lat wcześniej. Pytanie tylko na ile wojskowe 
służby kontrwywiadowcze III RP pozostają mentalnościowo i politycznie w poprzedniej epoce? Nie jest to 
jednak zakres badań autora, a raczej pytanie/przestroga postawiona na marginesie tej pracy, przed 
niepopełnianiem „grzechów” poprzedniczki, jaką była Wojskowa Służba Wewnętrzna. W tym kontekście 
warto także sięgnąć po książki Andrzeja Kowalskiego. Zob. A. Kowalski, Rosyjski sztylet. Działalność 
wywiadu nielegalnego, wyd. II uzupełnione, Łomianki 2015; idem, Kontra. Sztuka walki z wywiadem 
przeciwnika, Łomianki 2015. Zob. także: P. Swoboda, Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian 
systemowych (1989–2007), Kraków 2016. 
36 Autor liczy na to, że po wydaniu tej pracy w postaci monografii znajdą się osoby chętne, ze środowiska 
emerytowanych oficerów, udzielić informacji co do działalności i stosunków kadrowych w organach WSW.  
37 Zob. szczególnie: M.M. Chęciński, Jedenaste przykazanie…. 
38 J. Wachowski, Podpalacz, Warszawa 1985; idem, Zmierzch pułkowników, Warszawa 2003. 
39 M. Cimoszewicz, Trzy spotkania, Warszawa 1971. 
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retrospekcji szpiegów jedyne jakie są wydane to autorstwa Zenona Celegrata, które także 

warte są dużej uwagi, chociażby ze względu na zobrazowanie sytuacji w Indochinach pod 

względem kontaktów państw bloku wschodniego z krajami tzw. kapitalistycznymi, a co za 

tym idzie styku służb na tym obszarze40. Bardzo ciekawe również pod względem 

poznawczym są wspomnienia Stanisławy Sowińskiej41 (z fragmentami jej prywatnego życia 

i stosunku do męża, Aleksandra Kokoszyna) oraz wywiady z Czesławem Kiszczakiem42, do 

których jednak trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Szczególnie do wypowiedzi samego 

Kiszczaka43. 

 Wątki WSW i Zarządu II SG WP pojawiały się nielicznie także w innych 

publikacjach (naukowych i wspomnieniowych)44. Zostały także wyprodukowane filmy 

                                                
40 Z. Celegrat, Kruszenie odmieńca, Konin 2014. Celegrat w swoich wspomnieniach ciekawie pokazuje rolę 
oficera WSW. 
41 S. Sowińska, Gorzkie lata. Z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia, Warszawa 2017. 
42 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991; Człowiek honoru? 
Czesław Kiszczak w rozmowie z Jerzym Diatłowickim. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez autora 
tekst opracował Jan Osiecki, Warszawa 2016. Zob. także rozmowy Henryka Piecucha z Anatolem Fejginem: 
H. Piecuch, Spotkania z Fejginem. Zza kulis bezpieki, Warszawa 1990. Warto również sięgnąć po wspomnienia 
Witalija Grigorjewicza Pawłowa: Generał Pawłow: Byłem rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994. 
43 Zob. B. Kapuściak, „Walenrodyzm”? Czesława Kiszczaka studium dezinformacji, „Fronda Lux” 2019, nr 
91. 
44 I. Pawlik, Jerzy Pawłowski. Szpieg w masce, Warszawa 1993; J. Pawłowski, Najdłuższy pojedynek, 
Warszawa 1994; K. Dubiński, I. Jurczenko, Być szpiegiem, Warszawa 1994; D. Wilczak, Mucha za szybą. Nie 
dokończona rewolucja, Warszawa 1997; S. Dronicz, Od Lenino do Drawska. Wojsko nieocenzurowane, 
Warszawa 1997; idem, Wojsko i politycy. Od Berlinga do Komorowskiego, Warszawa 2002; A. Żebrowski, M. 
Żmigrodzki, J. Babula, Rola służb specjalnych w siłach zbrojnych. Wywiad i kontrwywiad, Kraków 1999; M. 
Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003; Raport o działaniach żołnierzy 
i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i 
kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach 
Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1–10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy 
wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę 
o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o 
innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej [Warszawa 2007]; H. Królikowski, 1 Batalion Szturmowy, Warszawa 2007; W. 
Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, „Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1 (5); J. Jachowicz, Z archiwum Jerzego Jachowicza, Kraków 2008; Naznaczeni 
i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, red. M. Jarosz, Warszawa 2008; W. Sawicki, Inwentarz 
archiwalny akt Wojskowej Służby Wewnętrznej (1943/1957–1990) [w:] Wartość naukowa i stan opracowania 
zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 
2010; A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wojskowa Służba Wewnętrzna. Organizacja i zakres zadań [w:] 
Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2012; W. 
Bagieński, Dwa słowniki wywiadu wojskowego PRL z 1970 i 1978 r. [w:] Studia nad wywiadem i 
kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 1, red. W. Skóra i P. Skubisz, Szczecin 2012; idem, Wacław Komar – 
przyczynek do biografii (lata 1909–1945), „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja” 2018, nr 7; J.A. 
Radomski, Misje wojskowe na Zachodzie z ramienia komunistycznych władz z Polski i ich zadania 1945–1948 
[w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi 
Tadeuszowi Dubickiemu, red. nauk. R. Majzner, Częstochowa–Włocławek 2013; L. Pawlikowicz, Tajny front 
zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004; Czekiści. Organy 
bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 
2010; P. Benken, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin 2014; J. Burchardt, P. 
Świątkowski, Szpieg, który wiedział za mało. Tajemnice kontrwywiadu PRL, Poznań 2015; M. Maruszak, 
Działania Wojskowej Służby Wewnętrznej wobec skierowanych na przeszkolenia wojskowe i powołanych do 
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dokumentalne i fabularno-dokumentalne dotyczące szpiegów i uciekinierów, gdzie przewija 

się temat wywiadu i kontrwywiadu wojskowego PRL45. 

 Nadal brakuje szerszego, naukowego omówienia działań wywiadu wojskowego. Do 

tej pory nie zostały wydane nawet podstawowe normatywy regulujące działalność i metody 

pracy Oddziału/Zarządu II Sztabu Generalnego WP. 

                                                
odbycia zasadniczej służby wojskowej na mocy zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 0141 z dnia 26 
października 1982 r. [w:] Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska 
Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016; P. Vega, Służby 
specjalne. Podwójna przykrywka, Kraków 2016; J. Bury, Finding Needles in a Haystack: The Eastern Bloc’s 
Counterintelligence Capabilities, „International Journal of Intelligence and CounterIntelligence” 2012, nr 25; 
idem, Deszyfraż w organach bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej [w:] Służby wywiadowcze jako narzędzie 
realizacji polityki państwa w XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. L. Pawlikowicz i R. Zapart, Rzeszów 2014; 
idem, Operation „Zachod”: Sex, lies, and ciphers, „Cryptologia” 2016, t. 40, nr 2; idem, Polska informatyka: 
Informatyka w służbach specjalnych PRL. Analiza kryminalistyczna, Warszawa 2017; P. Gasztold-Seń, 
Kontrwywiadowcza ochrona kontaktów wojskowych PRL w Libii w latach osiemdziesiątych XX w. [w:] Studia 
nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 2, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2015; A. 
Paczkowski, Razem czy osobno: próba „organicznego połączenia” wywiadów Polski Ludowej w latach 1947–
1950, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4; idem, „Operacja grecka” II Oddziału Sztabu Generalnego WP [w:] 
PRL a wojna domowa w Grecji, red. M. Semczyszyn, Szczecin 2016; W. Polak, Swetry, sutanny i mundury. 
Próby oddziaływania „Solidarności” podziemnej, Kościoła katolickiego i społeczeństwa na wojsko po 
wprowadzeniu stanu wojennego, a także przejawy oporu wewnątrz struktur wojskowych w świetle raportów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej i Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (grudzień 1981–grudzień 
1982), Toruń 2016; J. Pałka, Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys 
biografii, „Polska 1944/45–1989” 2017, nr 15; J.M. Ruszar, Czerwone Pająki. Dziennik żołnierza LWP, oprac. 
i red. K. Dworaczek, J. Jędrysiak, Warszawa 2017; J. Jędrysiak, Rok w kamaszach – dokumenty dotyczące 
służby wojskowej Józefa Marii Ruszara, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2021, nr 19; idem, 
Reakcje władz wojskowych na przypadki odmów złożenia przysięgi przez dysydentów wcielonych do Sił 
Zbrojnych PRL na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku [w:] Aparat bezpieczeństwa. 
Studia nad działalnością i metodami pracy, red. R. Klementowski, J. Syrnyk, Wrocław Warszawa 2021; P. 
Nisztor, Skok na banki. Kto kontroluje pieniądze Polaków. Historia transformacji polskiego sektora 
finansowego, Warszawa 2017; idem, Rekiny wojny. Kto naprawdę zarabia na handlu polską bronią, Warszawa 
2019; T. Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, 
Warszawa 2019; K. Kałuża, Baczność, Kocie! Czyli o tym, jak w wojsku bywało, Brzezia Łąka 2020; M. Sikora, 
Wywiad naukowo-techniczny PRL a technologie wojskowe. Wybrane zagadnienia, „Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944-1989” 2021, nr 19; idem, Black Box…; J. Słowiak, Wielka improwizacja. Delegacja Polska w 
Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954–1973, Szczecin 2021. Wątki 
wojskowych służb specjalnych przewijają się też w publikacjach Henryka Piecucha. Zob. H. Piecuch, 
Ametystowy Batalion. Z dziejów Batalionu WOP Szklarska Poręba i…, Warszawa 2015. Zob. również chyba 
najlepsze z ponad kilkudziesięciu książek Piecucha: H. Piecuch, Brudne gry. Ostatnie akcje służb specjalnych, 
Warszawa 1998; idem, Czas generałów. W. Jaruzelski tego nigdy nie powie, Warszawa 2000; idem, Akcje 
specjalne. Od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996; idem, Imperium służb specjalnych. Od Gomułki do Kani, 
Warszawa 1997; idem, Służby specjalne atakują. Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego, Warszawa 1996; idem, 
Teczki, teczki, teczki, Warszawa 2005. 
45 Zob. S jak szpieg, odcinek 1, Pułkownik Ryszard Kukliński, TVP Warszawa, 2004; S jak szpieg, odcinek 2, 
Jerzy Pawłowski, TVP Warszawa, 2004; S jak szpieg, odcinek 4, Przypadki pewnego radiotelegrafisty (Adam 
Henryk Kaczmarzyk), TVP Warszawa, 2004; S jak szpieg, odcinek 5, Małżeństwo doskonałe (Siegfried i 
Margaretta Preiss), TVP Warszawa, 2004; S jak szpieg, odcinek 12, Człowiek cień (Michał Goleniewski), TVP 
Warszawa, 2005; S jak szpieg, odcinek 13, Szpieg wymazany z pamięci (Paweł Monat), TVP Warszawa, 2005; 
S jak szpieg, odcinek 15, Zawiedziona nadzieja (Jerzy Sumiński), TVP Warszawa, 2005; S jak szpieg, odcinek 
17, Ulica szpiegów (Włodzimierz Ostaszewicz), TVP Warszawa, 2005; Szpiedzy, odcinek 1, Dziewczyna z 
Sajgonu (Zenon Celegrat), TVP Szczecin, 2017; Szpiedzy, odcinek 3, W służbie Jej Królewskiej Mości (Adam 
Henryk Kaczmarzyk), TVP Szczecin, 2017; Szpiedzy, odcinek 5, Czekając na szpiega (Andrzej Badowski), 
TVP Szczecin, 2018; Szpiedzy, odcinek 6, Kryptonim Gracz (Jerzy Pawłowski), TVP Szczecin, 2018; Szpiedzy, 
odcinek 7, Małżonkowie wywiadu (Siegfried i Margaretta Preiss), TVP Szczecin, 2018; Polscy szpiedzy, 
odcinek 4, Ryszard Kukliński, Canal+ Discovery, 2017. 
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 Dla autora niniejszej pracy bardzo pomocne w rozumieniu finansów wojska i sytuacji 

społeczno-politycznej w kraju okazały się publikacje Marka Władysława Zarakowskiego46, 

Zbigniewa Siemiątkowskiego47, Jerzego Eislera48, Andrzeja Skrzypka49, Roberta 

Skobelskiego50, Roberta Spałka51 oraz Krzysztofa Lesiakowskiego52. 

 Podstawą źródłową pracy stanowią głównie dokumenty zgromadzone w Archiwum 

Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Centralnym Archiwum Wojskowym. Dodatkowe 

kwerendy zostały dokonane w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Dokumentacji Osobowej 

i Płacowej w Milanówku oraz w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotyczyły 

one głównie akt osobowych i partyjnych. Uzupełniające kwerendy dokonano także w 

poszczególnych oddziałowych archiwach IPN (Białystok, Katowice, Kraków, Rzeszów, 

Szczecin i Wrocław) oraz w Archiwum Wojskowym w Oleśnicy (akta prokuratury 

wojskowej i akta personalne) 

 W zasobie Archiwum IPN znajdują się obecnie, po scaleniu i wprowadzeniu 

konkordancji, cztery główne spisy dotyczące organów wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego PRL: spis 2386 i 3426, zawierające materiały po Głównym Zarządzie 

Informacji i Wojskowej Służbie Wewnętrznej, spis 2602 po Oddziale II/Zarządzie II Sztabu 

Generalnego WP i spis 2603 – biblioteka byłych wojskowych organów bezpieczeństwa 

(czyli tzw. publikacje resortowe) WSW i Zarządu II SG WP. Oczywiście spisów jest 

znacznie więcej i stale narasta ich ilość, chociażby z powodu przekazywania materiałów z 

                                                
46 M.W. Zarakowski, Zabezpieczenie finansowe działalności Wojska Polskiego w latach 1944–1949, 
Warszawa 2005. Zob. także w szerszej perspektywie, ale nie pozbawione retoryki marksistowskiej: M. 
Daniluk, Wydatki wojskowe we współczesnym świecie, Warszawa 1980. Zob. także odnośnie gospodarki, 
budżetu i płac w okresie PRL oraz jej wydatków na MON: J. Kaliński, Gospodarka Polski w latach 1944–
1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995; idem, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012; A. Jezierski, C. 
Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, wyd. III poprawione i uzupełnione, Warszawa 2001, s. 464–557. 
47 Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, 
Warszawa 2009; idem, Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława 
Gomułki, Toruń 2018. 
48 J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991; idem, Zarys dziejów politycznych 
Polski 1944-1989, Warszawa 1992; idem, Polski rok 1968, Warszawa 2006. 
49 A. Skrzypek, Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956–1965, Pułtusk-Warszawa 2005; 
idem, Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965–1989, Pułtusk-Warszawa 2008, idem, 
Pierwsze dziesięciolecie Układu Warszawskiego (1955–1964), „Kwartalnik Historyczny” 1985, R. 92, nr 2; 
idem, Wpływ polityki Nikity Chruszczowa na wydarzenia w Polsce roku 1956 [w:] Przełomowy rok 1956. 
Poznański Czerwiec, Polski Październik, Budapeszt. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, 
Poznań, 26–27 czerwca 1996 roku, red. E. Makowski, S. Jankowiak, Poznań 1998. 
50 R. Skobelski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca – napięcia – 
konflikty, Poznań 2010; idem, PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w latach 1956–1970, 
„Kwartalnik Historyczny” 2007, R. CXIV, nr 3. 
51 R. Spałek, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii 
komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warszawa 2014; idem, Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, 
Bermana i innych 1943–1970, Warszawa 2020; idem, Z dziejów komunistycznego wywiadu. Casus Bogusława 
Hrynkiewicza i Mariana Spychalskiego (1940–1944), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 1 (12). 
52 K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998. 
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Wojskowego Biura Historycznego. Ich całą listę autor podawał w drugim tomie 

normatywów dotyczących WSW53. 

 W Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie zachowane jest 

część etatów GZI/WSW i Oddziału II/Zarządu II SG WP oraz rozkazy organizacyjne, 

personalne i sztabowe ministra obrony narodowej i szefa Sztabu Generalnego WP. Przeszły 

tam także materiały po Głównym Zarządzie Politycznym WP z rozformowanego Archiwum 

Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodatkowo autor korzystał z bardzo dobrze 

zachowanych materiałów zespołu Departamentu Finansów Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Właściwie ta ostatnia kwerenda w tym właśnie zespole namnożyła wiele pytań 

bez odpowiedzi. Wykształcenie humanistyczne ogranicza autorowi zagłębienie się 

szczegółowe w proces tworzenia i realizacji budżetu MON, ale jest to kluczowe zagadnienie, 

które może odpowiedzieć na jedno proste pytanie: Czy stać było Polskę „ludową” na 

działania militarne, reorganizacyjne i modernizacyjne Sił Zbrojnych w zakresie jaki chciano 

(zostano zmuszonym?) te zmiany wprowadzać? Innym ważnym czynnikiem, ale – co trzeba 

podkreślić – nie zawsze kluczowym, jest sprawa uzależnienia od Związku Sowieckiego54 i 

uczestniczenie Polski „ludowej” w Układzie Warszawskim55. O ile dostosowywano Siły 

Zbrojne PRL według wytycznych ZSRS, to patrząc na same organy WSW i ich organizację 

(ale już nie metodykę pracy operacyjnej) – polscy komuniści nie zastosowali de facto „kopii” 

struktur i zadań jakie wprowadzono w bloku wschodnim. Nie podporządkowali także tych 

organów Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jak zrobiły to tzw. bratnie kraje tworząc 

Zarządy III w strukturach ministerstwa/komitetu ds. bezpieczeństwa 

publicznego/narodowego. Pewne „luki swobody” zostały zachowane i tylko od krajowych 

                                                
53 Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 16. 
54 Zob. szerzej: S. Cenckiewicz, Geneza Ludowego…; M.L. Krogulski, Okupacja w imię sojuszu. Armia 
Radziecka w Polsce 1956–1993, Warszawa 2001; A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-
radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002; idem, Mechanizmy autonomii…; idem, Mechanizmy klientelizmu…. 
55 O Układzie Warszawskim jak dotąd także nie ma nawet cząstkowego opracowania w języku polskim po 
1990 r. Właściwie wyszedł tylko zbiór dokumentów, zob.: PRL w politycznych strukturach Układu 
Warszawskiego w latach 1955–1980, wstęp, wybór i oprac. W. Jarząbek, Warszawa 2008. Najlepsze jak dotąd 
monografie wyszły w języku czeskim, niestety dotyczą lat, które są poza obszarem badawczym opisywanego 
tematu. Zob. M. Bilý, Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zaniku, Praha 2016; idem, Varšavská 
smlouva 1985–1991. Dezintegrace a rozpad, Praha 2021. Z dawnych publikacji zob. chociażby: Organizacja 
Układu Warszawskiego. LRB, CSRS, NRD, PRL, SRR, WRL, ZSRR. Dokumenty 1955–1980, komitet 
redakcyjny pod przewodnictwem M. Dmochowskiego, Warszawa 1981; Organizacja Układu Warszawskiego. 
LRB, CSRS, NRD, PRL, SRR, WRL, ZSRR. Dokumenty 1955–1985, komitet redakcyjny pod przewodnictwem 
H. Jaroszka, Warszawa 1986; M. Jurek, E. Skrzypowski, Układ Warszawski, Warszawa 1970; Z. 
Kołodziejczak, F. Majchrzak, S. Żyromski, Potencjał obronno-ekonomiczny państw Układu Warszawskiego, 
Warszawa 1981; A. Marcinkowski, Układ Warszawski. Problemy działalności politycznej, Warszawa 1986. 
Zobacz także: L.C. Crump, The Warsaw Pact Reconsidered. Inquiries into the Evolution of an Underestimated 
Alliance, 1960–1969, Utrecht 2014. 
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decydentów partyjnych zależało na ile będą one poszerzane56. Dojście jednak do władzy 

„moczarowców” i wspierających ich ludzi z (tworzącej się dopiero) „ekipy Jaruzelskiego” 

spowodowało zacieśnienie kontaktów i coraz większe uzależnienie od Związku 

Sowieckiego, co niosło za sobą poważne konsekwencje mentalnościowe, społeczne i 

gospodarcze które są odczuwalne, niestety, również we współczesnej Polsce. Już bowiem 

gen. Aleksander Kokoszyn domagał się ścisłej współpracy nie tylko z sowieckim 

kontrwywiadem wojskowym, ale także z enerdowskimi służbami rozpoczynając w 1960 r. 

nowy etap współpracy (większej zależności?). 

 Po wieloletnich badaniach organów WSW autor niniejszej pracy musi stwierdzić, że 

kluczowe jest opisanie struktur, obsady, a co za tym idzie – kadr tej służby. Bez tej wiedzy, 

nie jesteśmy w stanie scharakteryzować organów WSW, mentalności, wiedzy i 

doświadczenia ich kadr. Z tego względu tam, gdzie było to tylko możliwe, autor starał się w 

przypisach zaprezentować biogramy oficerów WSW. Wydaje się to ważne, gdyż w ten 

sposób można było przyjrzeć się kadrze organów – życiorysom, pochodzeniu, 

kwalifikacjom zawodowym (do umiejętności językowych włącznie), karierom, ocenom i 

opiniom służbowym jakie wystawili przełożeni. Stąd za elementarne w pracy przyjęto 

opisanie struktur schodząc nawet do poziomu posterunków i delegatur WSW. 

 Druga ważna kwestia – finanse. Bez nich nie była i nie jest w stanie sprawnie działać 

służba specjalna czy organa porządkowe, a niejednokrotnie od wielkości posiadanych 

środków zależny był (jest) sukces operacyjny. Dobrze finansowane służby stać na opłacanie 

agentów, organizowanie przedsięwzięć specjalnych czy podejmowanie gier 

kontrwywiadowczych. Od wielkości środków, uzależniona jest więc nie tylko defensywna 

osłona w kraju, ale także praca ofensywna za granicą, która w opisywanym okresie była 

droga, chociażby ze względu na sztywny kurs złotego. Z odpowiednio zabezpieczonymi 

środkami służby mogły (i mogą) sobie pozwolić także na opłacanie swoich oficerów, by ich 

poziom życia nie powodował frustracji, czy nie był zachętą do wejścia w kontakt o 

charakterze agenturalnym z obcą służbą. 

 Za odpowiednią kadrą i zapleczem finansowym idą w parze fachowe szkolenia i 

odpowiednio ułożona struktura etatowa służb, dostosowana do rzeczywistej osłony 

kontrwywiadowczej wojska. I właśnie to autor chciałby zaprezentować w niniejszej pracy. 

 Stąd za cel postawił sobie próbę odpowiedzi na konkretne pytania badawcze: 

                                                
56 Oczywiście przykłady Węgier czy Czechosłowacji pokazują jak ograniczone były te swobody. 
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 – Czym była ta służba, czy w istocie tylko aparatem represji, czy też spełniała w 

jakimś stopniu rolę kontrwywiadu wojskowego i służb porządkowych? 

 – Czy służba ta była w stanie zabezpieczyć wojsko przed wrogiem zewnętrznym, a 

więc na ile była ona profesjonalna i odnosiła sukcesy? 

 – Jak wyglądało finansowanie służb? 

 – Jak przebiegało szkolenie i jaki był poziom wykształcenia ogólnego i fachowego 

kadry? 

 Nie próbował tutaj autor udowadniać niezależności, bądź zależności tej służby od 

Moskwy – taka zależność oczywiście była. Natomiast pytanie, na ile była to służba 

wiernopoddańcza, a na ile dysponowała pewną swobodą, może zostać bez odpowiedzi (bądź 

odpowiedź będzie niepełna) ze względu na brak dokumentów. Niemniej jednak kwestią tą 

zajmowali się już inni badacze57. 

 W pracy tej zastosowano metodę analityczno-syntetyczną i historyczną. Składa się 

ona z siedmiu rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. Można ją podzielić właściwie na dwie 

części, jedna dotycząca struktur i kadr, druga – działalności. Struktury i kadry to głównie 

rozdziały II–IV, działalność to rozdziały VI i VII. W niektórych rozdziałach struktury i 

działalność są opisane razem. Rozdział I i V są pod tym względem dość różnorodne.  

 Rozdział pierwszy, zatytułowany „Od Głównego Zarządu Informacji do WSW” 

dotyczy poprzedniczki WSW – Głównego Zarządu Informacji. Pokrótce w rozdziale tym 

przedstawiony jest jej rys historyczny, koncepcje zmian, w końcu przeformowanie w 

Wojskową Służbę Wewnętrzną. Następnie rozdział ten prezentuje budżet WSW, jej 

umocowania prawne oraz umundurowanie i wyposażenie żołnierzy służących w tych 

organach. Rozpoczyna go jednak podrozdział prezentujący definicję takich pojęć jak 

kontrwywiad wojskowy, służby specjalne czy aparat represji. 

 Rozdział drugi – „Szefostwo WSW i jednostki podległe”, jak sam tytuł już wskazuje, 

opisuje kierowniczy organ WSW wraz z jednostkami (komórkami, pionami) 

podporządkowanymi centralnie, czyli 90. kompanią samochodową, 7. Ośrodkiem/Pułkiem 

Radioelektronicznym, pionem obserwacji i techniki operacyjnej („Trójką”), jednostkami 

odpowiedzialnymi za ochronę obiektów i regulację ruchu oraz komórki pomocnicze 

                                                
57 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995; P. Gontarczyk, Polska Partia 
Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warszawa 2006; F. Musiał, Raj grabarzy narodu. Studia i 
materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989, Kraków 2010; J. Kurtyka, Z dziejów 
agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, wyd. II, Kraków 2014. 
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zajmujące się ewidencją, archiwum i zaopatrzeniem. Rozdział ten zamyka opis 

funkcjonowania funduszu dyspozycyjnego szefa WSW. 

 Rozdział trzeci zatytułowany „Kierownictwo WSW – szefowie i ich zastępcy” jest 

próbą zmierzenia się z życiorysami osób, które w latach 1957–1968 zarządzały całymi 

organami WSW i odpowiadały za ich działanie. Przede wszystkim autor opisuje dwóch 

szefów, gen. bryg. Aleksandrowa Kokoszyna i gen. dyw. Teodora Kufla, ale także daje 

krótkie biogramy ich zastępców. Podsumowaniem tego rozdziału jest próba przyjrzenia się 

wpływom „partyzantów”, a nawet węziej – grupie „moczarowców” (wspieranych przez 

tworzącą się wojskową ekipę na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim) i ich dążeniom do 

zdobycia nieformalnych wpływów, a następnie kierowania przez nich resortami siłowymi, 

aż do prób objęcia najwyższych stanowisk w Siłach Zbrojnych PRL. 

 Kolejny rozdział, czwarty – „Zarządy WSW okręgów wojskowych (równorzędne) 

oraz ich terenowe jednostki” pokazuje rozwój i rozrost wszystkich terenowych organów 

WSW, jakie w okresie 1957–1968 były formowane i rozformowywane. Opisane są tutaj 

wszelkie zmiany i koncepcje jakie mogło kierownictwo WSW wdrażać, bądź z jakiś 

względów nie dane im to było. Przy okazji autor próbuje zmierzyć się ze stanem osobowym 

organów WSW, przynajmniej struktur zarządów WSW OW (równorzędnych), a także 

ustalić obsadę kierowniczą tych jednostek, tj. zarządów WSW warszawskiego, śląskiego i 

pomorskiego okręgu, Oddziału WSW Lotnictwa Operacyjnego, Zarządu WSW Wojsk 

Obrony Powietrznej Kraju i Inspektoratu Lotnictwa (funkcjonującego pod różnymi 

nazwami), Oddziału WSW Marynarki Wojennej oraz Oddziału WSW Warszawa. Zarówno 

rozdział II, jak i IV zawiera pomocnicze diagramy. 

 Następny rozdział, piąty – „Szkolenia” – prezentuje sformowanie Ośrodka Szkolenia 

WSW i opisuje system szkoleń oraz kursów jakie tam organizowano, a także zawodów 

sportowych. Rozdział ten porusza także temat nauki, która odbywała się poza Ośrodkiem 

Szkolenia. Opisane są tu problemy z jakim borykało się kierownictwo WSW, które dążyło 

do zmian w nowo sformowanych służbach, aby jej kadra była jak najbardziej wyszkolona 

(także ze znajomości języków obcych) i wykształcona oraz posiadała odpowiednią tężyznę 

fizyczną. 

 Rozdział szósty zatytułowany „Praca operacyjna, dochodzeniowo-porządkowa i 

śledcza” ma za zadanie zaprezentować działalność służb w tych trzech kierunkach. 

Szczególnie autor skupia się na modus operandi pionu kontrwywiadowczego, poświęcając 

osobne podrozdziały na opisanie osobowych źródeł informacji, miejsc w którym spotykano 

się z agenturą czy sprawom jakie zakładano. Dodatkowo opisana jest mało znana praca 



21 

ofensywna WSW (tzw. praca z pozycji zagranicy, praca z pozycji „Z”) oraz represyjny 

charakter tych służb. Mimo, że pion porządkowo-dochodzeniowy był najliczniejszy, autor 

starał się skupić na działaniach operacyjnych. Na co dzień bowiem rutynowa praca pionu 

prewencji polegała na patrolowaniu i inspekcji samochodowej. Były to więc po części 

typowe zadania żandarmerii wojskowej. Autor pokazuje jednak pracę kontrwywiadowczą 

punktowo, w ramach poszczególnych case studies.  

 Ostatni, siódmy rozdział, pt. „Współpraca WSW z innymi służbami, zabezpieczanie 

ćwiczeń i działań wojennych” dotyczy kontaktów ze służbami kontrwywiadu innych państw 

bloku wschodniego, szczególnie III Zarządu KGB. Autor opisuje także współpracę na 

poziomie krajowym, z jednostkami podporządkowanymi MSW, ale także ochroną i 

współpracą z Zarządem II Sztabu Generalnego WP. Rozdział zamykają takie działania 

WSW jak zabezpieczenie wszelkich imprez i ćwiczeń wojskowych oraz inwazja na 

Czechosłowację w sierpniu 1968 r.  

 Podsumowaniem jest zakończenie w którym autor próbuje obiektywnie spojrzeć na 

kadrę służącą w WSW – jakie były jej szkolenia i na ile posiadała jakiekolwiek zdolności w 

wykonywaniu swoich zadań. Autor mierzy się z oceną sprawności tej służby, jej strukturą, 

ustawieniami etatowymi i finansami. A także odpowiada na postawione na wstępie pytania 

badawcze. 

 W gwoli ścisłości, autor konsekwentnie stosuje w dysertacji przymiotnika „ludowe” 

(pisanego w ten sposób, w cudzysłowach) w odniesieniu do ówczesnego Wojska Polskiego. 

Oficjalnie bowiem nie było Ludowego Wojska Polskiego, ale Siły Zbrojne PRL lub po 

prostu Wojsko Polskie. By jednak pokazać odmienność tego wojska od współczesnego czy 

też tego z okresu międzywojennego stosuje tutaj zapis „ludowe” WP58. Konsekwentnie 

jednak do okresu lat 1943–1952 używa autor przymiotnika „odrodzone” (pisanego w ten 

sposób, w cudzysłowach) WP. W propagandzie komunistycznej podkreślano bowiem w tym 

okresie odrodzenie wojska, które w rzeczywistości w żaden sposób nie odrodziło się, a 

zostało sformowane od nowa z „błogosławieństwem” Józefa Stalina, pod egidą Armii 

Czerwonej. W tym czasie bowiem funkcjonowały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, które 

można uznawać za wojsko odrodzone po klęsce kampanii wrześniowej. Podobnie 

moglibyśmy odnieść się do stworzonego Związku Walki Zbrojnej przeformowanego w 

Armię Krajową. Obie bowiem formacje (związki operacyjne) powstały z inicjatywy 

działającego, legalnego rządu polskiego, uznawanego przez państwa koalicji 

                                                
58 Pomijam już, że wojsko to nigdy nie było ludowe, chyba, że weźmiemy pod uwagę ludowe pochodzenie 
mas żołnierskich. 
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antyhitlerowskiej, w tym i (do czasu jednak) przez ZSRS. Wszędzie, gdzie występuje 

oficjalna nazwa jednostek i instytucji podległych pod MON, nie wprowadzając tym 

niepotrzebnych zupełnie i sztucznych tworów (ahistorycznych nazw jak Sztab Generalny 

„ludowego” WP), autor stosuje oficjalne nazwy: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego czy Zarząd 2. Armii Wojska Polskiego. Podobny, celowy zabieg autor stosuje do 

opisywania PRL jako Polski „ludowej” (a nie Polski Ludowej). 

 W pracy zastosowano wyrażenie „etat”, powszechne w nomenklaturze wojskowej 

czy ogólnie służb mundurowych, w stosunku zarówno do struktur, jak i dokumentacji w 

której te struktury są przedstawiane. Bez siatki etatów, ksiąg etatowych i w końcu rozkazów 

personalnych nie udało by się odzwierciedlić struktur wraz z obsadą personalną. Etat jest 

pierwszym dokumentem, który obrazuje schemat danej jednostki, zaszeregowanie i liczbę 

żołnierzy oraz pracowników cywilnych, ich uposażenie oraz uzbrojenie.  

 Rozprawa ta posiada liczne tabele, diagramy oraz trzy wykresy, które wplecione 

zostały w tekst główny. Był to zabieg celowy, aby czytelnik od razu mógł skorzystać z tych 

pomocy, nie szukając ich jako aneksów na końcu pracy. Trzy tabele są sporych rozmiarów. 

Jedna przedstawia struktury wraz z obsadą Szefostwa WSW na samym początku jego 

sformowania, czyli w styczniu/lutym 1957 r., druga – liczbę i zmieniające się w czasie 

delegatury (wraz z podporządkowaniem do jednostek terenowych WSW) w latach 1957–

1961, trzecia – obsadę Zarządu WSW 2. Armii WP z 1968 r. Ponieważ brakuje ksiąg 

etatowych za okres pierwszych lat, tabela z obsadą roku 1957 oraz z delegaturami została 

uznana za kluczową. Podobnie zresztą tabela z obsadą personalną Zarządu WSW 2. Armii. 

Obrazuje ona bowiem ilość skierowanych osób do fizycznej i kontrwywiadowczej osłony 

związku operacyjnego „ludowego” WP wysłanego do okupowania Czechosłowacji59. 

 Część tej pracy jest pokłosiem wcześniejszych badań i publikacji autora dotyczących 

chociażby Jerzego Pawłowskiego, Adama Kaczmarzyka, Ryszarda Obacza czy 

rozpracowania alumnów przez WSW. Zdarzają się także nieliczne powtórzenia dotyczące 

osobowych źródeł informacji czy spraw operacyjnych, ale trudno było dla uporządkowania 

całości wiedzy i spójności pracy nie przedstawić tutaj tych informacji. 

                                                
59 Przy wydaniu tej rozprawy jako publikacji autor chciałby poszerzyć ilość tabel pokazując pełną obsadę 
WSW za lata 1957–1968. Jednak rozmiar tabel spowodowałby poszerzenie pracy o ponad 200 kolejnych stron, 
co na tym etapie uznał za niecelowe. W związku z tym w pracy poniżesz posiłkuje się głównie diagramami ze 
schematami organów WSW. 
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 Oddając tę pracę, autor ma nadzieje, że podołał próbie opisania organów WSW, a 

idąc za cytowanym już na wstępie Feynmanen, że chociaż trochę przybliżył się do prawdy 

o niej. 
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I. Od Głównego Zarządu Informacji do WSW 
1. Omówienie definicji i terminologii 
 Dla uporządkowania zagadnienia czym była Wojskowa Służba Wewnętrzna dobrze 

byłoby przywołać i skonfrontować definicję kontrwywiadu wojskowego i szerzej, służb 

specjalnych (także w kontekście, czy rozróżnieniu pomiędzy organami bezpieczeństwa, a 

aparatem represji). 

 W pierwszej kolejności przywołajmy dwie definicje, stworzone przez same organa 

WSW – pierwsze pojęcie to kontrwywiad – czyli „organ państwowy przeznaczony do 

ochrony tajemnic państwowych i wojskowych oraz wykrywania, zwalczania i likwidacji 

działalności obcych wywiadów”1. Drugi termin to profilaktyka kontrwywiadowcza, czyli 

„zespół przedsięwzięć realizowanych przy użyciu środków oficjalnych i nieoficjalnych, 

zmierzających do wykrycia, zapobiegania i likwidowania przesłanek sprzyjających 

powstaniu przestępczości oraz zdarzeń i zjawisk ujemnie wpływających na gotowość 

bojową sił zbrojnych, a zwłaszcza ich zwartość ideowo-polityczną”2. O ile do pierwszego 

pojęcia możemy nie mieć uwag, bo spełnia on definicję kontrwywiadu, to inaczej to wygląda 

w stosunku do drugiego. Celem profilaktyki kontrwywiadowczej było bowiem 

zapobieganie: powstaniu przestępczości, „zwłaszcza o charakterze politycznym”, zaborowi, 

rozpoznaniu obiektów wojskowych, naruszeniu przepisów, dyscypliny i tajemnicy. Do 

realizacji tego celu werbowano więc głównie tajnych współpracowników ze służby czynnej 

(tzw. agentura sygnalizacyjna), którzy mieli za zadanie informowania oficerów KW 

odnośnie stanu zmiennego jednostki dla udaremnienia kradzieży, samobójstw lub dezercji z 

wojska (szczególnie z bronią w ręku). Były to więc tak naprawdę działania wyprzedzające 

żandarmerii wojskowej, a nie kontrwywiadu. Musimy również zwrócić uwagę na 

przywoływany wcześniej zwrot: „a zwłaszcza ich zwartość ideowo-polityczną”. Organa 

WSW miały być więc przede wszystkim policją (żandarmerią?) polityczną, która pilnuje 

„trzonu ideowego” tego „ludowego” Wojska Polskiego3. Trzeba więc podkreślić, że w pracy 

                                                
1 Cyt. za: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami 
prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957–1990), oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył B. 
Kapuściak, Kraków 2010, s. 476. 
2 Cyt. za: ibidem, s. 485. 
3 S. Cenckiewicz, Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań 2014, s. 197–226; 
Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, Katowice-
Kraków 2019, s. 33–38; B. Kapuściak, Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego złapanego przez 
Wojskową Służbę Wewnętrzną [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i 
funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989, red. J. Jędrysiak, K. Widziński, Wrocław–Warszawa 
2021, s. 317–318. Zadania policji politycznej wykonywała przedwojenna komórka Policji Państwowej 
(działająca m.in. pod nazwami: Wydział IV-D, Defensywa Polityczna, Służba Informacyjna). Zob. K. Halicki, 
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kontrwywiadowczej organów WSW rozróżniano działania profilaktyczne i operacyjne. 

Profilaktyka wiązała się z werbunkiem odpowiedniej liczby osobowych źródeł dla 

zapewnienia sobie stałego dopływu informacji o sytuacji na danym obiekcie w celu 

zapobiegania działaniom niepożądanym (w tym antyustrojowym). Natomiast działania 

kontrwywiadowcze dotyczyły rozpracowania ośrodków wywiadowczych państw obcych 

(ideologicznie) poza granicami kraju oraz osób interesujących się i zbierających informacje 

o lokalizacji, uzbrojeniu, wyposażeniu jednostek i odbywających się ćwiczeniach 

wojskowych. W tym również zdobywających wiadomości technologiczne, planowe, 

szyfrowe i wszelkie inne materiały niejawne. W ramach pracy kontrwywiadowczej WSW 

zwalczała również wszelkie działania antyustrojowe (dla ochrony trzonu ideologicznego sił 

zbrojnych), w tym wpływ Kościoła katolickiego na żołnierzy i ich rodziny. Nie możemy 

jednak nazwać tego kontrwywiadem, a działaniami represyjnymi. 

 Według Jana Lareckiego, kontrwywiad wojskowy to: „wyspecjalizowana formacja 

wojskowa, której podstawowym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i interesów sił 

zbrojnych państwa przed działaniami wywiadów państw obcych i wywrotową propagandą 

wewnątrz kadry wojskowej. KW realizuje podobne w charakterze działania, jak 

kontrwywiad cywilny, przy zastosowaniu takich samych metod i środków pracy 

operacyjnej. W konkretnych przypadkach obie służby ze sobą współpracują. Ważną częścią 

pracy KW jest prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki”4. Larecki dzieli zadania 

kontrwywiadu na podejmowane w czasie pokoju i wojny oraz w czasie wojskowych misji 

zagranicznych. W czasie pokoju KW ma wykrywać i zwalczać szpiegostwo, ujawniać i 

zapobiegać sabotażom, czuwać nad zabezpieczeniem tajemnic wojskowych, zapewniać 

kontrwywiadowczą ochronę obiektów (jednostek) wojskowych, sprawdzanie kadry i 

opiniowanie kandydatów do pracy w komórkach związanych z informacjami niejawnymi, 

prowadzenie radiokontrwywiadu, wykrywanie i zwalczanie korupcji oraz zabezpieczanie 

kontrwywiadowcze firm związanych z armią. W czasie wojny KW miał przesłuchiwać 

jeńców, prowadzić cenzurę wojenną, zajmować się dokumentowaniem zbrodni, ściąganiem 

przestępców, wykrywaniem i zagłuszaniem pracy radiostacji. Podczas prowadzonych misji 

zagranicznych KW miał nie dopuszczać do podejrzanych kontaktów, kontrolować sprawy 

finansowe oraz prowadzić wstępne dochodzenia5.  

                                                
Policja polityczna w Polsce w okresie międzywojennym [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy w II RP, t. I, 
red. T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 295–313. 
4 Cyt. za: J. Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata. Organizacje wywiadu, kontrwywiadu i policji 
politycznych świata, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny, Warszawa 2007, s. 320. 
5 Ibidem, s. 320. 
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 Natomiast Stan A. Taylor pisze o kontrwywiadzie: „Counterintelligence »refers to 

the efforts taken to protect one’s own intelligence operations from penetration and disruption 

by hostile nations« or groups and to protect state secrets. Its primary functions are to: Protect 

classified information from unauthorized disclosure. Collect information about foreign 

intelligence services to prevent them from obtaining classified information from your nation. 

Collect information about hostile or potentially hostile group or state sponsored intelligence 

services to prevent them from disrupting or compromising your own operations through 

penetration, disinformation, or other means. Identify and recruit foreign intelligence agents 

to feed false and misleading information through them; that is, to »double« them and use 

them for your own purposes”6. 

 Ciekawą definicję kontrwywiadu (według organów KGB) podaje Wasilij Mitrochin, 

pisząc pod hasłem Kontrrazvedka – Counter-Intelligence: „a) Counter-intelligence activity. 

b) Special agencies of a state whose functions include detecting and cutting short the 

intelligence activity of foreign States. In capitalist countries, Counter-Intelligence is also 

used to suppress the revolutionary and national liberation movement and to persecute other 

forces hostile to the ruling classes”7. Co ciekawe zadania represyjne kontrwywiadu wobec 

własnych obywateli miały prowadzić państwa kapitalistyczne, a nie komunistyczne. 

 A pod hasłem kontrwywiadowczej ochrony obiektów Mitrochin podaje – 

Kontrrazvedyvatelnoye obespecheniye obyektov – counterintelligence protection of 

installations: „The complex of protective measures designed to protect and put a stop to the 

adversary’s attempts to achieve agent and technical penetration of secret installations, 

including the setting up of special security sections in the installations, systematic 

prophylactic work among the staff, establishing a system of secret document handling, 

                                                
6 „Kontrwywiad »odnosi się do wysiłków podejmowanych w celu ochrony własnych operacji wywiadowczych 
przed penetracją i zakłóceniem przez wrogie narody« lub grupy oraz w celu ochrony tajemnic państwowych. 
Jego główne funkcje to: Ochrona informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Zbieranie 
informacji o obcych służbach wywiadowczych w celu uniemożliwienia im uzyskiwania informacji niejawnych 
z własnego kraju. Zbieranie informacji o wrogich lub potencjalnie wrogich grupach lub służbach 
wywiadowczych finansowanych przez państwo, aby uniemożliwić im zakłócanie lub narażanie na szwank 
własnych operacji poprzez penetrację, dezinformację lub inne środki. Identyfikowanie i werbowanie agentów 
obcych służb wywiadowczych w celu przekazywania im fałszywych i wprowadzających w błąd informacji; w 
wyniku »odwrócenia« [podwójnych, odwróconych agentów] ich i wykorzystania do własnych celów” 
(tłumaczenie własne). Cyt. za: S.A. Taylor, Definitions and Theories of Counterintelligence [w:] Strategic 
Intelligence, vol. 4, Counterintelligence and Counterterrorism: Defending the Nation Against Hostile Forces, 
ed. L.K. Johnson, Westport, CT 2007, s. 5. Zob. bardziej poszerzoną definicję w: M.M. Lowenthal, 
Intelligence. From Secrets to Policy, 4th ed., Washington D.C. 2009 (pdf), s. 263–264. 
7 Cyt. za: V. Mitrokhin, KGB Lexicon. The Soviet Intelligence Officer’s Handbook, London-New York 2004 
(epub). „a) Działalność kontrwywiadowcza. b) Specjalne agencje państwowe, których zadaniem jest 
wykrywanie i ograniczanie działalności wywiadowczej obcych państw. W krajach kapitalistycznych 
kontrwywiad jest również wykorzystywany do tłumienia ruchów rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych 
oraz do prześladowania innych sił wrogich klasom rządzącym” (tłumaczenie własne). 
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testing the reliability of staff at the installation, setting up an agent network, and organising 

the physical and technical protection of the installations”8. Tak rozumiane zadania po części 

wykonywał Batalion Ochronny WSW/Pułk Ochrony i Regulacji Ruchu WSW (w tym 

Komenda Ochrony SWSW i Komenda Ochrony MON SWSW) oraz pion porządkowy 

(szerzej zob. podrozdział II.4.). 

 Z kolei według definicji jednego z podręczników kontrwywiadu KGB, profilaktyka 

to „zapobieganie powstawaniu jakiegoś zjawiska”. W tym wypadku, jeżeli służby znają 

mechanizmy kształtowania się przestępstwa oraz dynamikę jego realizacji są w stanie 

zapobiegać im. Profilaktyka nie tylko zapobiegała przestępstwom antypaństwowym, ale 

według podręcznika przeciwdziałała wrogim wpływom i próbom werbunków przez obce 

wywiady9. Tu także w zadania profilaktyczne angażowany był pion porządkowy WSW, nie 

tylko kontrwywiadowczy. 

 Jak pisze z kolei Bolesław Piasecki: „O istocie służb specjalnych nie przesądzają 

regulacje prawne nazywające dane instytucje służbami specjalnymi, ani specjalne 

uprawnienia do stosowania niektórych technik operacyjnych, ani specjalny nadzór. 

Czynnikiem definiującym służby specjalne, odróżniające je od policyjnych, jest fakt, iż są 

one powołane, stworzone i wykorzystywane przez państwo do bezpośredniej rywalizacji i 

zwalczania obcych służb specjalnych używając do tego szeregu metod jawnych oraz tajnych. 

Ich zadaniem jest gromadzenia i analizy danych, przeprowadzania operacji wpływu, a 

charakter działań najczęściej niejawny”10. 

 Pomimo, że definicje odnoszą się w większości do działań kontrwywiadowczych 

(pomijając także ich wojskowy charakter) to pod wieloma względami do tak rozumianych 

definicji kontrwywiadu czy roli służb specjalnych możemy dopisać WSW. Bliższe nawet 

będą definicje sformowane przez KGB. Wobec tego organa WSW po części pełniły także 

rolę służb specjalnych, a w bardziej wąskim znaczeniu (ze względu na pion jaki posiadały) 

– kontrwywiadu wojskowego. Co więcej również pion porządkowo-dochodzeniowy (w tym 

obie komendy ochrony oraz Pułk Ochrony i Regulacji Ruchu WSW) odgrywał rolę ochronną 

                                                
8 „Kompleks środków ochronnych mających na celu zabezpieczenie i powstrzymanie prób penetracji 
agenturalnej i technicznej tajnych obiektów przez przeciwnika, w tym utworzenie w nich specjalnych sekcji 
ochrony, prowadzenie systematycznej pracy profilaktycznej wśród personelu, stworzenie systemu 
postępowania z tajnymi dokumentami, sprawdzenie wiarygodności personelu obiektów, utworzenie sieci 
agenturalnej oraz zorganizowanie fizycznej i technicznej ochrony obiektów” (tłumaczenie własne). Cyt. za: 
ibidem. 
9 AIPN, MSW, 0562/17, Podstawowe problemy pracy kontrwywiadowczej organów bezpieczeństwa 
państwowego ZSRR. Część II. Kierunki, metody i formy działalności kontrwywiadowczej, ASW, Warszawa 
1976, s. 143–151. Stamtąd też cytat. 
10 Cyt. za: B. Piasecki, Kontrwywiad. Atak i obrona, Łomianki 2021, s. 30. 
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obiektów (tu w rozumowaniu ochrony fizycznej) przed dostępem niepowołanych osób, a 

pion doboru osłaniał kontrwywiadowczo jednostki specjalne selekcjonując do nich wybrane 

osoby. Także pion ewidencji i archiwum WSW prowadził działania kontrwywiadowcze 

poprzez sprawdzenia i nadawania bądź odmawiania dostępu do informacji niejawnych 

pracownikom cywilnym wojska i żołnierzom. 

 Jak zauważył Tomasz Balbus: „kuriozalnie brzmi określanie komunistycznych służb 

bezpieczeństwa jako »polskie służby specjalne« (por. np. L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej 

wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004). 

Utożsamianie (obecnie jeszcze dość powszechne – szczególnie semantyczne) działalności 

UB/SB z ochroną interesów narodowych Polaków i Polski jest nieporozumieniem. 

Ośrodkami dyspozycji dla narodowych czy państwowych służb specjalnych są suwerenne 

władze państwowe, z reguły rząd danego państwa (chociaż tutaj modele ośrodków 

decyzyjnych i kontrolnych bywają różne). Władze PRL nie były suwerenne, a ich służby 

bezpieczeństwa tworzono głównie dla zwalczania polskich dążeń niepodległościowych”11. 

 Podobne wątpliwości przedłożył ostatnio Ryszard Oleszkowicz, który prezentując 

projekt pt. „Bibliografia historii polskich służb specjalnych” stwierdził, że: „W związku z 

obszerną literaturą, w której ponad wszelką wątpliwość udowodniono zależność służb 

peerelowskich od służb Związku Sowieckiego, wydaje się słuszne odejście od określania 

służb specjalnych działających na terenie Polski w latach 1944/1945–1990 »polskimi 

służbami specjalnymi« oraz do ujmowania ich w historiografii na równi ze służbami II czy 

III RP. Ze względu na pełną podległość służb PRL służbom ZSRS właściwe powinno być 

stosowanie określeń: peerelowskie służby specjalne, służby tajne PRL, służby 

peerelowskiego MSW czy też kontrwywiad/wywiad wojskowy PRL. Szczególnie rażąco 

wygląda dodawanie przymiotnika »polskie« do wymienionych agend działających w latach 

1944–1952. Prowadzenie dalszych wnikliwych badań nad historią tajnych służb 

działających w PRL w okresie 1944/1945–1990 oraz publikowanie ich rezultatów powinno 

uwzględniać nazewnictwo adekwatne do pochodzenia tych służb”12. 

 Wobec tego należałoby podkreślać ich komunistyczny, a wobec tego totalitarny 

charakter. Dodajmy też, że WSW wzorem sowieckich służb opierała się zarówno w pionie 

kontrwywiadu, jak i po części w pionie porządkowym na pracy agenturalnej, w literaturze 

                                                
11 Cyt. za: T. Balbus, „Zgodnie z instrukcją spotkałem się…”. Konfidenci SB wobec prezesa II Zarządu 
Głównego WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego (wybór raportów agentury z lat 1957–1974), „Aparat 
Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1 (3), s. 193–194.  
12 Cyt. za: R. Oleszkowicz, Materiały do „Bibliografii historii polskich służb specjalnych” [w:] Sekretna 
wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Poznań 2014, s. 534. 
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anglojęzycznej określanej jako HUMINT (szerzej zobacz podrozdział V.1.)13. Przewrotnie 

jednak moglibyśmy zapytać, jeśli nie polskie – to jakie? Sowieckie?14 

 Jeżeli WSW w takim razie możemy nazwać służbami specjalnymi (działającymi 

jednak pod kuratelą Kremla, więc nie w pełni suwerennymi) to wobec tego zachodzi pytanie, 

w jakim stopniu organa WSW działały represyjnie w latach 1957–1968? Czy były organami 

bezpieczeństwa państwa?  

 Co ciekawe ustawodawca w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej oraz w tzw. 

ustawie lustracyjnej nie zawarł definicji organów bezpieczeństwa, a jedynie określił które 

służby czy resorty z okresu Polski „ludowej” kwalifikują się do miana organów 

bezpieczeństwa, a w preambule podkreślił, że „praca albo służba w organach 

bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc udzielana tym organom […] była 

trwale związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju 

totalitarnego”15. Wojskowa Służba Wewnętrzna została oczywiście wpisana na tę listę16. Na 

marginesie trzeba jednak zaznaczyć, iż pomimo zaliczenia WSW w dwóch ustawach do 

organów bezpieczeństwa państwa, to jednak ta służba nie pojawia się w tzw. ustawie 

dezubekizacyjnej17. 

                                                
13 W. Bułhak, Wywiad PRL a Watykan…, s. 29. 
14 Zob. w tym kontekście ciekawe spostrzeżenia Leszka Pawlikowicza: L. Pawlikowicz, W odpowiedzi Panu 
Tomaszowi Balbusowi, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1 (5), s. 551–553. 
15 Cyt. za: preambuła do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2021.177 z dnia 20 I 2021 r.) – tekst jednolity. 
16 Zob. art. 5.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej… oraz art. 2.1 ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2021.1633 z dnia 6 IX 2021 r.). Ustawa o IPN określa czy definiuje 
jedynie zbrodnie komunistyczną: „Art. 2. 1. Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu ustawy, są czyny 
popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 
lipca 1990 r. polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek 
lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej 
obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zbrodniami komunistycznymi są również czyny popełnione przez 
tych funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierające znamiona czynów 
zabronionych określonych w art. 187, 193 lub 194 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. – Kodeks karny albo art. 265 § 1, art. 266 § 1, 2 lub 4 lub art. 267 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – 
Kodeks karny, dokonane przeciwko dokumentom w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) na szkodę osób, których te dokumenty dotyczą. 2. 
Funkcjonariuszem państwa komunistycznego, w rozumieniu ustawy, jest funkcjonariusz publiczny, a także 
osoba, która podlegała ochronie równej ochronie funkcjonariusza publicznego, w szczególności funkcjonariusz 
państwowy oraz osoba pełniąca funkcję kierowniczą w organie statutowym partii komunistycznych.” Cyt. za: 
ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej… Szerzej zob. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, 
Wstęp [w:] Historyczno-prawna analiza struktur bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944‒1990). 
Zbiór studiów, red. A. Jusupović i R. Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 9–18. 
17 Zob. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
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 Słusznie zauważył prok. Jacek Wygoda, że „Organy te [chodzi o wszystkie organy 

bezpieczeństwa publicznego wymienione w obu w/w ustawach – dopisek BK], mimo że 

działały, i to niezwykle intensywne [intensywnie?], w świetle obowiązującego nawet w PRL 

porządku prawnego były przez znaczny okres jej istnienia nielegalne (np. dopiero pod koniec 

PRL podjęto nieśmiałe próby ustawowego uregulowania działalności Służby 

Bezpieczeństwa w ustawie o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania 

podległych mu organów)”18. Wojskowa Służba Wewnętrzna nie doczekała się swojej 

ustawy, chociaż przymiarki takie były robione (zob. podrozdział I.5). 

 Brakuje wobec tego zarówno definicji organów bezpieczeństwa państwa, jak 

szczególnie ostatnio często używanego dla określenia służb specjalnych PRL – aparatu 

represji19. Wydawałoby się, że oba sformułowania są ze sobą zbieżne, a pojęcie aparat 

represji ma nawet bardziej negatywny wydźwięk (stosowany zamiennie z łagodniejszą 

formą – aparat bezpieczeństwa). 

 Próbę zdefiniowania określenia aparat bezpieczeństwa podjął Janusz Kurtyka pisząc: 

„W przypadku tej ostatniej (aparat, aparat bezpieczeństwa) tkwimy nadal w sowieckiej 

siatce pojęciowej. Termin aparat był popularnym w Sowietach oraz w komunistycznym 

slangu określeniem struktury partyjnej (aparat partyjny) lub administracyjnej i w tym 

kontekście struktury tajnych służb zwane aparatem bezpieczeństwa, a ich siatki (np. 

wywiadowcze) – tajnym aparatem. Określenie to jest jednak w badaniach naukowych jak 

najbardziej uprawnione i do przyjęcia – opisujemy wszak instytucje w ich kulturowej 

otoczce…”20. 

                                                
(Dz.U. 2020 poz. 723). Brak koherencji między ustawami pokazuje pewną nielogiczność działań 
ustawodawcy. Zob. R. Soszyńska, R. Leśkiewicz, Odbieranie przywilejów funkcjonariuszom komunistycznej 
bezpieki w wolnej Polsce (aspekty historyczno-prawne), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 
2011, nr 1 (8–9), s. 75–96. 
18 Cyt. za: J. Wygoda, Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza jako organ bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy 
lustracyjnej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1 (8–9), s. 98. 
19 Brakuje tej definicji we wstępie do pierwszego numeru periodyku wydawanego przez Instytut Pamięci 
Narodowej, zob. Z. Nawrocki, Od Redakcji, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2004, nr 1 (1), 
s. 7–9. Nie ma jej w dwóch pierwszych tekstach metodologicznych w tymże numerze: M.J. Chodakiewicz, 
Wędrówki historyka. Kilka słów o metodologii, s. 13–25 oraz A. Dudek, Z. Zblewski, Materiały operacyjne 
służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne, s. 26–32. A także brakuje jej w jednaj 
z pierwszych zbiorowych monografii: „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. 
K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005. Brak jest także takiej formuły w monografii autorstwa 
Ryszarda Terleckiego, zob.: R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 
1944–1990. Kraków 2007. Nie podaje jej też w swej książce Filip Musiał, zob. F. Musiał, Raj grabarzy narodu. 
Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989, Kraków 2010. Zob. też: idem, 
Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007. 
20 Cyt. za: J. Kurtyka, Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec niepodległościowego podziemia 
[w:] idem, Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, wyd. II, Kraków 
2014, s. 140. Wydaje się, że termin organy bezpieczeństwa państwa tym bardziej został zaczerpnięty z języka 
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 I chociaż Kurtyka wprost nie podaje definicji aparatu bezpieczeństwa, czy represji to 

przez cały artykuł wykazuje powstanie tego aparatu i jego zależność od służb sowieckich. 

 Tu można jeszcze dodać popularny termin, stosowany powszechnie także w krajach 

demokratycznych – aparat przymusu (ros. аппарат принуждения). Wobec braku definicji 

spróbujmy sformułować własną wychodząc od terminu aparat przymusu. Aparatem 

przymusu możemy nazwać zespół organów państwowych (czyli instytucji, urzędów bądź 

osób), który czuwa nad porządkiem publicznym oraz bezpieczeństwem wewnętrznym i 

zewnętrznym państwa, stosując metody jawne i tajne poprzez środki operacyjne i przymusu, 

które w państwach niedemokratycznych mogą być nadużywane. Do niego więc zaliczymy 

takie służby porządkowe (prewencji) jak np. policję, żandarmerię czy też szeroko rozumiane 

służby specjalne oraz wojsko. Jednak w przypadku rządów niedemokratycznych 

(totalitarnych) aparat przymusu przyjmuje wymiary represji (stosując środki odwetu bądź 

nacisku) czy terroru (stosując przemoc, okrucieństwo i zastraszanie). Z góry trzeba jednak 

zastrzec, że także w państwach demokratycznych służby potrafią działać represyjnie, ale w 

granicach prawa (pomijając służby specjalne)21. 

 Wobec takiej definicji możemy wskazać, że WSW była aparatem przymusu, 

szczególnie, że składała się z dwóch głównych pionów, kontrwywiadowczego i 

porządkowo-dochodzeniowego – była więc połączeniem służb specjalnych i prewencji. Co 

więcej, działała w interesie PZPR, a dopiero później w celu osłony Sił Zbrojnych PRL, ale 

także (a może przede wszystkim) w interesie obcego państwa, jakim był Związek 

Sowiecki22. 

 

2. Główny Zarząd Informacji WP 
 Za datę utworzenie organów Informacji Wojskowej przyjmuje się dzień 14 maja 

1943 r., kiedy to został powołany do życia wraz z 1. Dywizją Piechoty im. Tadeusza 

Kościuszki w ZSRS Oddział Informacji23. Pierwszym szefem tej nowopowstałej jednostki 

                                                
rosyjskiego (ros. органы государственной безопасности). Pytanie czy jest on w ogóle adekwatny do 
opisywania komunistycznych służb specjalnych? 
21 Zob. R. Faligot, R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 1998, 
s. 629–630, 635–639. 
22 Zob. pkt 20 instrukcji o zakresie obowiązków i uprawnień kontrwywiadu wojskowego z 1957 r. [w:] 
Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 99 (dokument nr 4). 
23 Dziesiątego VIII 1943 r. powstał Oddział Informacji 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, a 1 IX tego roku 
Oddział Informacji 1. DP im. Tadeusza Kościuszki. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej 
AIPN), Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej (dalej SWSW), 2386/18347, Notatka dotyczy 
współdziałania organów kontrwywiadu WP z organami kontrwywiadu Armii Radzieckiej w likwidacji 
agentów hitlerowskiego wywiadu w okresie minionej wojny, b.d. [1966 r.], k. 11. Zob. też: Z. Palski, 
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został sowiecki oficer, ppłk Piotr Kożuszko24. Oddział liczył 16 oficerów oraz drużynę 

ochrony i sekretarza-maszynistę25.  

 Rozbudowa struktury nastąpiła już 19 sierpnia 1943 r. wraz ze sformowaniem się 1. 

Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. Powstał wtedy Wydział Informacji, któremu 

podporządkowano utworzone oddziały informacji przy poszczególnych dywizjach i 

brygadach. Kolejnym etapem rozbudowy struktur było utworzenie 1 kwietnia 1944 r. 

Wydziału Informacji 1. Armii Polskiej w ZSRS z sekcjami (1 – ochrona sztabu i jednostek 

przysztabowych, 2 – kontrolno-instruktorska, 3 – organizacyjna, 4 – śledcza, 5 – inwigilacji). 

Zarysował się wtedy wyraźny podział funkcji wydziału na kontrwywiadowczą i śledczą. 20 

sierpnia 1944 r. powstał równorzędny Wydział Informacji 2. Armii WP, na czele którego 

stanął oficer sowiecki, najpierw płk Włodzimierz Guro, a następnie płk Michaił Zajcew. 

Wraz z powstawaniem dywizji w obu armiach tworzono podległe im oddziały informacji, 

następnie poszerzając to na kolejne powstające dywizje26.  

 10 września 1944 r. rozkazem nr 22 Naczelnego Dowódcy WP, gen. Michała 

Żymierskiego został powołany Zarząd Informacji ND WP, a 30 listopada tego roku 

rozkazem nr 95/Org. przekształcony w Główny Zarząd Informacji ND WP. Ostatnia zmiana 

w nazewnictwie została potwierdzona rozkazem nr 50/Org., kiedy powstał Główny Zarząd 

Informacji WP. Etat Zarządu Informacji WP liczył w momencie powstania 80 osób, a 

Głównego Zarządu Informacji już 156 osób27. 

 Kolejny rozrost struktur nastąpił wraz ze zmianą etatu i przejścia organów GZI ze 

stopy wojennej na pokojową, co nastąpiło rozkazem nr 0243/org w dniu 12 września 1945 

r. Etat przewidywał wtedy 288 osób (185 oficerów, 67 podoficerów, 17 szeregowców i 17 

pracowników kontraktowych)28. Na czele organów dalej stał płk Piotr Kożuszko, który miał 

                                                
Informacja Wojskowa w latach 1943–1957. Kontrwywiad wojskowy czy policja polityczna, Warszawa 2001, s. 
14.  
24 O szefach GZI zob. M. Szumiło, Szefowie Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (1945–1956) 
[w:] „Politycznie obcy!” Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i 
propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak i P. Skubisz, Szczecin 2011, s. 305–314. 
25 Z. Palski, Informacja Wojska Polskiego 1943‒1957, Warszawa 2016, s. 10. U Władysława Tkaczewa 
Kożuszko występuje w stopniu majora, a skład osobowy Oddziału Informacji wynosi 20 oficerów. Zob. W. 
Tkaczew, Powstanie i działalność organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1943–1948. Kontrwywiad 
wojskowy, Warszawa 1994, s. 9–10. 
26 Z. Palski, Informacja…, s. 10–11; W. Tkaczew, Powstanie i działalność…, s. 10–11. Według notatki z 
Szefostwa WSW, 15 III 1944 r. powstał Oddział Informacji 1. Armii WP, zob. AIPN, SWSW, 2386/18347, 
Notatka dotyczy współdziałania organów kontrwywiadu WP z organami kontrwywiadu Armii Radzieckiej w 
likwidacji agentów hitlerowskiego wywiadu w okresie minionej wojny, b.d. [1966 r.], k. 12. Zob. też: Z. Palski, 
Informacja Wojskowa w latach 1943–1957. Kontrwywiad…, s. 15. 
27 Z. Palski, Informacja…, s. 12; J. Poksiński, Stalinowskie represje wobec oficerów Wojska Polskiego 1945–
1956. „TUN”, Warszawa 2013, s. 24.  
28 Z. Palski, Informacja…, s. 13.  
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trzech zastępców: płk Eugeniusz Zadrzyński (zastąpił od sierpnia 1945 r. płk. Iwana 

Poniedzielnikowa), płk Anatol Fejgin i ppłk Franc Bycan29. Przy każdym dowództwie 

okręgu wojskowego utworzono Wydziały Informacji: I – Warszawa, II – Pomorze, III – 

Poznań, IV – Śląsk, V – Kraków, VI – Łódź, VII – Lublin. 30 listopada 1945 r. utworzono 

jeszcze Wydział Informacji Dowództwa Marynarki Wojennej RP, a 18 maja 1946 r. Wydział 

Informacji Wojsk Lotniczych30. 

 Wraz z nowym etatem wprowadzonym rozkazem NDWP nr 057/Org z 30 marca 

1946 r. struktury i stan osobowy GZI rozrósł się do 335 osób (303 wojskowych i 32 

pracowników kontraktowych). Oprócz sześciu cyfrowych wydziałów doszły jeszcze inne, 

jak Wydział Pracy z Oficerami, Wydział Informacji dla Obsługi Wojsk Pogranicza, Wydział 

Szyfrowy. Jeszcze w grudniu 1945 r. nowym szefem został płk Jan Rutkowski31. 

 22 kwietnia 1955 r. nastąpiło uproszczenie struktur terenowych spowodowane 

powstaniem trzech okręgów wojskowych. Powstały wtedy Zarządy Informacji 

Warszawskiego, Pomorskiego i Śląskiego OW oraz Zarząd Informacji Marynarki Wojennej 

i Zarząd Informacji Wojsk Lotniczych.  

 Uchwałą Rady Ministrów z 3 września 1955 r. organa GZI została wraz z Wojskami 

Wewnętrznymi włączona do KdsBP. Jak pisze Henryk Dominiczak: „Motywy tego kroku 

nie są znane, można przypuszczać, iż chodziło o wyprowadzenie owej organizacji z wojska 

i ukrycie na pewien czas wśród aparatu bezpieczeństwa”32. Prawdopodobnie zaczęto raczej 

dostosowywać struktury do sowieckiego wzoru, ale ostatecznie odstąpiono od tego. 

 Sprawy porządkowe w wojsku przez cały czas trwania organów Informacji WP 

leżały w mocy komend garnizonów33. Dowódcy mieli uprawnienia do wszczynania 

dochodzeń, posiadali również pod swoimi rozkazami pododdziały wartownicze, które 

zapewniały ochronę fizyczną garnizonów. 

 Zmiany w Informacji WP dotyczące metod działania nastąpiły dopiero w 1953 r. 

Głównie zaczęto zwracać uwagę na podejście do śledztw i wykazywanie w nim podstaw 

dowodowych. Nacisk władz komunistycznych na „sprawiedliwsze” prowadzenie 

postępowań spowodowało zmniejszenie liczby aresztowań. Szefostwo GZI wyczuliło 

oficerów na przestrzeganie „praworządności rewolucyjnej”, czyli np. na skróceniu czasu 

ciągłego przesłuchiwania z 48 godzin na znacznie mniejszą liczbę, zaprzestania stosowania 

                                                
29 Z. Palski, Informacja Wojskowa w latach 1943–1957. Kontrwywiad…, s. 18. 
30 Ibidem, s. 13. 
31 Ibidem, s. 19. 
32 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997, s. 32–33. Stamtąd też cytat. 
33 GZI nie miał w swych strukturach pionu prewencji, zmieni się to wraz z utworzeniem WSW. 
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przemocy wobec przesłuchiwanych i „fabrykowania spraw” co było przed 1953 r. stosowane 

nagminnie34. Oficerowie organów Informacji WP podczas przesłuchań więźniów stosowali 

niedopuszczalne metody, jak „konwejery”, „stójki”, bicie i szantażowanie – oczywiście za 

przyzwoleniem przełożonych35. 

 Według sprawozdania opracowanego przez płk. Władysława Kochana36 praca 

operacyjna w GZI stała na niskim poziomie, trochę lepiej wyglądała praca oficerów 

śledczych, ale skupiona była głównie na procesie „TUN” i śledztwie gen. Wacława Komara, 

co ze względu na brak wystarczającej liczby ludzi skutkowało zaniedbaniem w jednostkach 

terenowych organów Informacji Wojskowej37.  

 Tak okres reorganizacji wspomina Jakub Bukowski: „W 1954 r. wraz z 

przekształceniem MBP na Komitet ds. BP, kierownictwo Partii przyjęło uchwałę o 

przekazaniu Zarządu Informacji WP pod zwierzchnictwo Bezpieki. W kwietniu tegoż roku 

zarządzono generalną kontrolę spraw i działań Informacji WP. Utworzono szereg ekip 

złożonych z oficerów Informacji i Bezpieki. Kontrolowano funkcjonowanie i 

rozpracowywanie każdego garnizonu. To był obraz całkowicie sprzeczny z instrukcjami o 

pracy kontrwywiadowczej. Nie udokumentowane zarzuty p[rzeciw]ko oficerom, opierające 

się na wypowiedziach zasłyszanych w knajpie itp. Wnioskowano natychmiastowe 

zaniechanie tych spraw. Sprawozdanie z kontroli przedstawione kierownictwu Komitetu ds. 

BP i Głównego Zarządu Informacji zawierało krytykę, wskazywało bezzasadność 

prowadzonych spraw i niewłaściwą pracę oficerów Informacji w garnizonach. Szefowie 

Informacji Okręgów i Garnizonów WP – przeważnie oficerowie radzieccy – byli zawiedzeni 

wynikami kontroli i głośno wyrażali sprzeciw. Negatywnie ocenił przejęcie zwierzchnictwa 

nad Informacją ówczesny minister Obrony Narodowej marszałek Rokossowski. Wymógł na 

Bierucie zmianę decyzji i po paru miesiącach Informacja wróciła pod komendę 

                                                
34 AIPN, SWSW, 2386/18339, Sprawozdanie płk. W. Kochana, szefa IV Zarządu GZI MON, październik 1953 
r., k. 5–28; K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do kontrwywiadu, Warszawa 
1999, s. 29–30. 
35 Notatka w sprawie nadużyć w śledztwie w organach Informacji, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 67, s. 37–
38. 
36 Płk Władysław Kochan pełnił od sierpnia 1948 r. funkcję szefa pionu śledczego GZI, a od czerwca 1954 r. 
zastępcy szafa GZI. W listopadzie 1954 r. został zwolniony z organów Informacji. Z. Palski, Informacja…, s. 
19. O jego nadużyciach przy prowadzonych śledztwach zob. Notatka w sprawie…, s. 49–52. 
37 Szerzej o tych procesach zob. J. Poksiński, Stalinowskie represje…; R. Spałek, Komuniści przeciwko 
komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 
1948–1956, Warszawa 2014. Śledztwo i proces Wacława Komara, zob. AIPN, SWSW, 2386/14599–14600 
oraz AIPN, SWSW, 2386/14602–14635; Stanisława Flato, zob. AIPN, SWSW, 2386/14636–14644; Witolda 
Ledera, zob. AIPN, SWSW, 2386/14444–14462; Michała Żymierskiego, zob. AIPN, SWSW, 2386/14688–
14737. Sprawa „TUN”, zob. AIPN, SWSW, 2386/17554–17556 oraz 2386/17618, 2386/17642–17643, 
2386/18104; 2386/18111; 2386/30162–30163; 2356/62. Zob. także: CAW, GZP WP, 606/62/26, Materiały 
specjalne Kierownictwa GZP za lata 1953–1957. 
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Rokossowskiego. Stanowisko w kwestii przemian nie zwalnia od codziennego działania. 

Reorganizacja, powołanie nowych jednostek i nowych szefów – prowadzi zawsze i wszędzie 

do podwyższonej chęci wykazania się w pracy operacyjnej”38. 

 Część oficerów zwolniono ze służby, np. skompromitowaną kadrę oraz tzw. element 

niepewny ideologicznie39. Wycofani zostali także w grudniu 1953 r. wraz z ówczesnym 

szefem GZI, płk. Dymitrem Wozniesienskim, oficerowie sowieccy w liczbie 32 osób, którzy 

pełnili funkcje kierownicze40. To spowodowało spadek kadry o 10 proc., co planowano 

uzupełnić osobami właśnie szkolonymi w OSI. Nie było problemu z obsadzeniem kadry 

kierowniczej, bo organa posiadały grupę doświadczonych oficerów Informacji WP, na której 

chciano oprzeć nowotworzoną służbę. Brakowało oficerów, których można byłoby obsadzić 

do osłony jednostek wojskowych, czyli tzw. oficerów obiektowych. 30 proc. kadry organów 

Informacji WP stanowili oficerowie urodzeni w 1930 r. lub młodsi, po krótkim szkoleniu w 

OSI, bez jakiegokolwiek doświadczenia operacyjnego i, co ważniejsze dla kierownictwa 

GZI – szkolenia politycznego, bo ono dawało pewność przełożonym co do postawy ideowej 

oficera41. Część podoficerów i oficerów została zatrudniona w organach Informacji WP 

dopiero w latach 1951–1954, po 1954 r. starano się także o transfer ludzi z KdsBP. W 1954 

r. stan osobowy w organach Informacji WP według wieku układał się następująco: 492 

oficerów – 23 lata i mniej, 551 – od 24 do 27 lat, 371 – od 28 do 32 lat, 64 – od 33 do 37 lat, 

23 – od 38 do 42 lat, 19 – 43 i więcej lat. Natomiast stan osobowy według stażu pracy 

wynosił: pracujących od 1945 r. i wcześniej – 161 oficerów, od 1946 r. i 1947 r. – 231, od 

1948 r. i 1949 r. – 230, od 1950 r. i 1951 r. – 416, od 1952 r. i 1953 r. – 48242. To pokazuje, 

że organy GZI posiadały młodą i w większości niedoświadczoną kadrę. 

                                                
38 Cyt. za: J. Bukowski, Wspomnienia Ubowca, brak miejsca i daty wydania, s. 61–62. Znamienne, że podobne 
spostrzeżenia przy rozformowaniu WSI i formowaniu SKW i SWW miał Kafir i Marcus Wolf. Zob. Kafir, M. 
Wolf, WSI. Żołnierze przeklęci, Warszawa 2022. 
39 57 osób odsunięto jako „niepewne politycznie”, zob. AIPN, SWSW, 2386/18340, Informacja personalna, 
1954 r., k. 3. Szkoleniach w latach 1953–1955 wspominają oficerowie w publikacji wewnątrzresortowej. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/31022, XXX lat kontrwywiadu wojskowego Wojska Polskiego. Wspomnienia, SWSW, 
Warszawa 1973. 
40 AIPN, SWSW, 2386/18340, Zagadnienie kadr, 1954 r., k. 9. Zob. także: M.M. Chęciński, Jedenaste 
przykazanie. Nie zapomnij, Toruń 2004, s. 546–547; J. Poksiński, Stalinowskie represje wobec oficerów 
Wojska Polskiego 1945–1956. „TUN”, Warszawa 2013, s. 19. Zob. także E.J. Nalepa, Oddani Partii Lenina i 
Stalina. Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim 1943–1968, Piotrków Trybunalski 2017, s. 106–125. 
41 AIPN, SWSW, 2386/18340, Informacja personalna, b.d. [1954 r.], k. 3–8. 
42 AIPN, SWSW, 2386/18340, Zagadnienie kadr, b.d. [1954 r.], k. 11. Podobne zestawienie, ale za 1949 r. zob. 
Z. Palski, Informacja Wojska Polskiego 1943‒1957, Warszawa 2016, s. 50. Inne zestawienia, zob. też: ibidem, 
s. 52 oraz 294. 
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 Nie lepiej wyglądała sprawa wykształcenia ogólnego oficerów informacji, 

ukończone siedem klas miało 346 osób, osiem do dziewięciu klas – 1011, wykształcenie 

średnie – 137, a wyższe lub nieukończone wyższe studia – 26 oficerów43. 

 

3. Sformowanie WSW 
 W wyniku fali popaździernikowych przemian roku 1956 zlikwidowano Główny 

Zarząd Informacji WP i utworzono Wojskową Służbę Wewnętrzną rozkazem ministra 

obrony narodowej, gen. Mariana Spychalskiego, nr 01/MON z 10 stycznia 1957 r.44 W 

początkowej fazie przemian organa WSW nosiły nieoficjalną nazwę Wojskowej Służby 

Ochronnej, jednak w chwili powołania nowej służby zmieniono ostatecznie ostatni człon 

nazwy na „wewnętrzna”45. W tym czasie występowały silne tendencje do ogólnej redukcji 

Sił Zbrojnych PRL i przeprowadzenia reorganizacji wojska46. Trzeba bowiem pamiętać, że 

w tym okresie prekursorem zmian był oczywiście Związek Sowiecki, który dostosowywał 

swoją armię do zawiązanego 14 maja 1955 r. układu o przyjaźni, współpracy i pomocy 

wzajemnej z państwami bloku wschodniego (Polską, Czechosłowacją, Węgrami, Rumunią, 

Bułgarią, Albanią i NRD) zwanego potocznie Układem Warszawskim47. 

 W myśl rozkazu ministra obrony narodowej szef Sztabu Generalnego WP wydał 

zarządzenie organizacyjne nr 0013 z 21 stycznia 1957 r., w którym zobowiązał szefa WSW 

do utworzenia nowych służb do dnia 11 lutego48. Również szef Głównego Zarządu 

Politycznego WP wydał zarządzenie nr 03/Polit., w którym określone zostały zadania 

partyjne dla nowotworzonej służby49. 12 stycznia 1957 r. gen. Aleksander Kokoszyn, jeszcze 

jako szef GZI, wydał zarządzenie nr 001/N organizujące sposób przeformowania organów i 

przekazania akt nowo powstałej WSW. W zarządzeniu tym do dnia 15 lutego ustalono 

ostatecznie termin zrealizowania wytycznych. Organom WSW oprócz zadań 

                                                
43 AIPN, SWSW, 2386/18340, Zagadnienie kadr, b.d. [1954 r.], k. 12. 
44 Zob. Dokument nr 1 w: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), opr. B. Kapuściak, 
Katowice-Kraków 2019, s. 69–72. 
45 Przymiotnik „ochronna” pozostał jednak na przygotowanych etatach zatwierdzonych przez ministra obrony 
narodowej 10 I 1957 r. 
46 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/74, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0025/Org., 2 IV 1957 r., k. 
130–140. 
47 A. Skrzypek, Pierwsze dziesięciolecie Układu Warszawskiego (1955–1964), „Kwartalnik Historyczny” 
1985, R. 92, nr 2, s. 277–298. 
48 Zob. Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia 
dokumentacji i ewidencji (1957–1990), oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył B. Kapuściak, Kraków 
2010, s. 15. Samo zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 0013/Org z 21 I 1957 r. o rozformowaniu GZI 
i sformowaniu WSW, zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/76, k. 33–44. 
49 AIPN, SWSW, 2386/31025, Z. Duda, M. Swat, Z dziejów kontrwywiadu Ludowego Wojska Polskiego, 
SWSW, Warszawa 1973, s. 112. Zob. także: A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 2, 
Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957–1970), Warszawa 2000, s. 21. 
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kontrwywiadowczych i dochodzeniowych zostały przydzielone także działania prewencyjne 

wraz z obsługą aresztów. Sprawa aresztów była dla kierownictwa nowopowstałej służby 

dość problematyczna. Uważano, że zatrzymanych należy przekazać do dowódców jednostek 

albo do komendy garnizonu50. Wcześniej działania porządkowo-dochodzeniowe były 

realizowane przez komendy garnizonów. Po 1957 r. działania te prowadziły zarówno organa 

WSW, jak i komendy garnizonów51.  

 Tak wspomina te czasy jeden z oficerów informacji: „Po zmianach w kierownictwie 

GZI w zaciszu gabinetów zaczęto analizować akta spraw zrealizowanych przez organa 

Informacji w minionym okresie. Przystąpiono do zwalniania niektórych oficerów, zwłaszcza 

z zarządów czy oddziałów śledczych prowadzących sprawy bezpodstawnie skazanych 

oficerów oraz innych, którzy w jakiś inny sposób dopuścili się »łamania praworządności 

ludowej«. Sporządzano wnioski o zwolnienie z więzień przebywających tam oficerów oraz 

przygotowywano akty rehabilitacyjne już nie żyjących. Powzięto decyzje o rozwiązaniu 

skompromitowanych organów Informacji na niższym szczeblu, natomiast dyskutowano nad 

nazwą i strukturą nowego organu, jaki miał zostać powołany. Ostatecznie zdecydowano, że 

nowy organ będzie nosił nazwę Wojskowej Służby Wewnętrznej, będzie organizacyjnie 

podzielony na zarządy, oddziały i wydziały. W odległych garnizonach, gdzie stacjonuje 

kilka jednostek wojskowych z różnego rodzaju wojsk, w celu utrzymania porządku i 

dyscypliny wojskowej, zostaną utworzone delegatury. W strukturze WSW zostały 

wyodrębnione trzy piony: kontrwywiadowczy, dochodzeniowo-śledczy i prewencji. Z 

chwilą ustalenia struktur powoływanego organu, zaczęto przeprowadzać rozmowy z 

oficerami w sprawie obsadzenia przyszłych stanowisk. Już wcześniej wydzielono grupę 

oficerów do objęcia stanowisk w Szefostwie WSW, z którymi przeprowadzono rozmowy w 

Oddziale Kadr”52. 

                                                
50 Kierownictwo WSW krytycznie patrzyło na organizowanie aresztów przez organa WSW. Ich koncepcja 
opierała się na ewentualnym stworzeniu izb przejściowych dla zatrzymanych. Wszelkie areszty szef WSW, 
płk. Aleksander Kokoszyn chciał przekazać dowódcom i komendantom garnizonów. Płk Tadeusz Pietrzak 
twierdził: „Jasna rzecz, że może być tak, że my te areszty będziemy musieli przejąć, ale będziemy się przed 
tym bronić”. Zob. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. 
[początek lutego 1957 r.], k. 86, stamtąd też cytat. W pierwszych etatach wydziałów i oddziałów WSW 
pojawiają się jeszcze areszty wraz z profosem aresztu na czele, w kolejnych aresztów już nie ma. 
51 Zob. AIPN, Biblioteka byłych wojskowych organów bezpieczeństwa państwa polskiego (Wojskowej Służby 
Wewnętrznej oraz Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) (dalej Biblioteka), 2603/2944, Zenon 
Duda, Zarys historyczny powstania i działalności organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 
roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 10–11.  
52 Cyt. za: K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do kontrwywiadu, Warszawa 
1999, s. 100–101. 
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 Pierwsze rozkazy personalne o mianowanych oficerach WSW były wytwarzane w 

Szefostwie (dokładnie w Wydziale Kadr Szefostwa), a następnie przesyłane do podpisu 

ministrowi obrony narodowej, skąd prawdopodobnie wróciły z powrotem do Szefostwa53. 

 Co najmniej od końca 1956 r. powstawała koncepcja połączenia służb 

wywiadowczo-kontrwywiadowczych. Do końca nie wiadomo, kto stał za tą koncepcją. Być 

może była to wspólna inicjatywa generałów Aleksandra Kokoszyna i Grzegorza 

Korczyńskiego54. Ale prawdopodobnie głównym pomysłodawcą był gen. Korczyński. 

„Partyzanci” chcieli przecież, szczególnie w latach sześćdziesiątych, przejąć resorty siłowe. 

Koncepcja, a przynajmniej jakiś jej zarys, musiała powstać między 27 listopada 1956 r. a 29 

stycznia 1957 r.55 Mogła to być równie dobrze ze strony kontrwywiadu (albo nawet 

wywiadu) próba przejęcia całości służb dla lepszej ich kontroli. Zresztą projekty zakładały 

różne wersje łączenia służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, zarówno wojskowych, 

jak i cywilnych56. Głównym zarzutem było to, że rozdzielone służby nie koordynują pracy, 

                                                
53 Stąd w zasobie CAW brakuje pięciu pierwszych rozkazów personalnych dot. oficerów WSW, co więcej pięć 
kolejnych rozkazów jest zdublowanych numerycznie z innymi wydanymi z inną datą. Prawdopodobnie 
Szefostwo WSW nie ustaliło z Departamentem Kadr MON numerów i dat rozkazów, stąd zastosowana 
podwójna numeracja. Mogło być jeszcze tak, że rozkazy te były wydane znacznie później, gdyż w tym czasie 
mogła być rozpatrywana koncepcja połączenia służb. Zob. AIPN, SWSW, 2386/17774, Teczka rozkazów 
Ministra Obrony Narodowej dot[ycząca] oficerów WSW za rok 1957 i 1958 (k. 4–34), gdzie znajdują się 
rozkazy personalne (egzemplarze nr 1) ministra obrony narodowej nr 01/57 i 02/57 z 17 I 1957 r., nr 03 i 04 z 
28 I 1957 r., nr 05 i 06 z 14 II 1957 r., nr 07 z 19 II 1957 r., nr 08 z 27 II 1957 r., nr 09 z 28 II 1957r. oraz nr 
010 z 15 III 1957 r. Na egzemplarzu nr 04 w nagłówku wpisane Ministerstwo Obrony Narodowej Główny 
Zarząd Informacji. Na pozostałych rozkazach: Ministerstwo Obrony Narodowej Szefostwo Wojskowej Służby 
Wewnętrznej. Zob. też CAW, Departament Kadr MON, 636/92/58, Rozkazy personalne Ministra Obrony 
Narodowej, 1 I–10 V 1957 r. (k. 1–30), gdzie jest wpisana uwaga: „Do niniejszej teczki przy rozk[azach] 
pers[onalnych] Nr Nr 06, 07, 08, 09, 010 podłączono odpisy rozkazów personalnych MON, które zostały 
wykonane i nadano im numery ewidencyjne w Szefostwie WSW” [podpis nieczytelny kpt. Stochmala, 
kierownika kancelarii ogólnej Departamentu MON, brak daty]. Brak jest w teczce rozkazów personalnych nr 
01–05 dotyczących oficerów WSW, natomiast rozkazy nr 06–010 są załączone jako odpisy. Poza tym w teczce 
znajdują się rozkazy personalne nr 01 i 02 z 4 I 1957 r., 03 i 04 z 12 I 1957 r., 05 z 14 I 1957, 06 z 11 I 1957 
r., 07 z 12 I 1957 r., 08 z 10 I 1957 r., 09 z 12 I 1957 r., 010 z 11 I 1957 r. Część z nich dotyczy byłych oficerów 
GZI, ale nie ma tam rozkazów o mianowania na funkcje w nowotworzonych organach WSW. W 
Departamencie Kadr MON brakował więc pierwszych pięciu rozkazów personalnych o mianowaniu oficerów 
WSW o które nikt się nigdy nie upomniał.  
54 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, Pismo płk. Aleksandra Kokoszyna i gen. dyw. Grzegorza 
Korczyńskiego do ministra obrony narodowej, gen. broni Mariana Spychalskiego, 20 XII 1957 r., k. 85. Do 
pisma załączono „Projekt dotyczący nowego zakresu i organizacji służb wywiadu i kontrwywiadu PRL” z datą 
29 I 1957 r., kiedy organy WSW zostały właśnie powołane i formowane. Zob. też: S. Cenckiewicz, Długie 
ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011, s. 
131–132; W. Bagieński, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, Warszawa 2017, t. 1, s. 291–
292. 
55 W tym okresie zarówno Kokoszyn jak i Korczyński opowiedzieli się za Moczarem i „partyzantami”. Data 
początkowa (27 XI 1956 r.) jest podyktowana mianowaniem Grzegorza Korczyńskiego na szefa Zarządu II SG 
WP (Kokoszyn objął funkcję szefa GZI 9 XII 1956 r.). Końcowa data (29 I 1957 r.) jest związana z „Projektem 
dotyczącym nowego zakresu i organizacji służb wywiadu i kontrwywiadu PRL”. Zob. AIPN, MON, 
2174/3799, Zeszyt ewidencyjny Korczyńskiego Grzegorza Stefana s. Szczepana, b.d. [1959–1961?], k. 4v. 
56 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, O organizacji służby wywiadowczo-kontrwywiadowczej [projekt 
opracowany przez płk Jana Krzywickiego na polecenie gen. Grzegorza Korczyńskiego], [b.d., 1956/1957 r.], 
k. 68–78; ibidem, k. 114–125.  
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marnując środki materialne, ludzkie i operacyjne. Przy tym często dublują swoje zadania, 

np. pod względem wywiadowczym jak Zarząd II SG WP i Departament I MSW (wchodząc 

zresztą często w rywalizację między sobą) czy Departament II i III MSW oraz Zarząd I 

WSW czy Zarząd Zwiadu WOP i pion kontrwywiadowczy WSW KBW i WOP, których nie 

wszystkie działania są doprecyzowane (jak np. osłona jednostek wojskowych, zakładów 

przemysłu obronnego, odbiorców wojskowych). Problemy dotyczyły też szerszej 

współpracy tych służb z instytucjami wojskowymi np. w zakresie dezinformacji przeciwnika 

czy pracy attachatów (gdzie nieskoordynowane działania miały prowadzić Wydział VIII 

Departamentu II MSW, Zarząd I WSW, Zarząd II SG WP oraz Wydział Wojskowych Spraw 

Zagranicznych). Dodatkowym zarzutem był brak jakiegokolwiek sprecyzowanego systemu 

kontrwywiadowczej ochrony kraju oraz sensowna w tym zakresie współpraca i 

koordynowanie działań służb. Uznano, że marnotrawione są środki na technikę operacyjną, 

sprzęt, administrację, radiowęzły i inne piony pomocnicze tak rozbudowanych służb. 

Problemem była też zbyt liczna agentura i istnienie równoległych sieci zagranicznych 

(Departamentu I i II MSW, Zarządu II SG WP i WSW). Z tego względu wysunięte zostały 

propozycje wydzielenia z MSW pionu wywiadowczego oraz części kontrwywiadowczego 

(z pozostawieniem organu kontrwywiadu do walki z przestępczością tzw. polityczną jako 

defensywę) wraz z pionem kontrwywiadu WSW KBW i WOP oraz Zwiadu WOP i 

połączenie tych służb z wydzielonym pionem kontrwywiadu WSW i Zarządem II SG WP. 

Powstałą w ten sposób jedna służba wywiadowczo-kontrwywiadowcza, która w całości 

miałaby zostać podporządkowana MON57. 

 Projekt przedstawiony ministrowi obrony narodowej, gen. broni Marianowi 

Spychalskiemu zakładał włączenie kontrwywiadu pod Zarząd II Sztabu Generalnego WP i 

podzielenie go na cztery główne oddziały. Oddział I – wywiadowczy byłby połączeniem 

dotychczasowego wywiadu wojskowego z Departamentem I MSW i w swoich zadaniach 

miałby połączone zagadnienia wywiadu wojskowego, politycznego, ekonomicznego i 

naukowo-technicznego. Natomiast Oddział II zajmowałby się kontrwywiadem (połączony 

pion kontrwywiadowczy GZI oraz Departamentu II MSW) wraz ze współpracą z pionami 

operacyjnymi MSW i Zwiadem WOP. Te ostatnie organy nie zostałyby bowiem włączone 

do Zarządu II SG WP. Oddział ten składałby się z dziewięciu wydziałów. Przy czym praca 

                                                
57 W istocie cały wywód dotyczący nieskoordynowanych działań służb i propozycję ich połączenia tłumaczono 
osłoną przede wszystkim jednostek i instytucji wojskowych. Zob. AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, O 
organizacji służby wywiadowczo-kontrwywiadowczej [projekt opracowany przez płk Jana Krzywickiego na 
polecenie gen. Grzegorza Korczyńskiego], [b.d., 1956/1957 r.], k. 68–78; ibidem, k. 114–125. 
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czterech pierwszych planowana była na prowadzenie walki z działalnością ośrodków 

wywiadowczych według kierunków: amerykański (Wydział I), angielski (Wydział II), 

niemiecki (Wydział III) i francuski (Wydział IV). Wydział V wykrywałby i zwalczał ośrodki 

nacjonalistów ukraińskich, białoruskich i innych narodowości ZSRS. Wydział VI 

zajmowałby się ujawnianiem i zwalczaniem wrogiej działalności pracowników placówek 

dyplomatycznych i przedstawicielstw państw kapitalistycznych, które akredytowane były w 

Polsce. Wydziałowi temu podporządkowany byłyby sekcje i grupy. Wydział VII 

ochraniałby operacyjnie jednostki wojskowe przed penetracją wywiadów państw 

kapitalistycznych. Podzielony byłby na sekcje. Wydział VIII miałby identyczne zadania jak 

VII, ale skierowany do ochrony administracji wojskowej. Podzielony zostałby przy tym na 

odpowiednie grupy. Wydział IX zajmowałby się wykrywaniem i zwalczaniem agentury 

krajów kapitalistycznych wśród załóg polskiego transportu zagranicznego (flota, żegluga, 

transport kolejowy, lotniczy i samochodowy). Podporządkowane byłyby mu grupy. Wydział 

X rozpracowywałby cudzoziemców krajów kapitalistycznych, którzy przyjeżdżaliby 

czasowo do PRL (współpracowałby w tym zakresie z jednostkami operacyjnymi MSW) oraz 

przygotowywał kanały przerzutu agentury i przesyłek (wraz ze Zwiadem WOP). Do jego 

zadań należałoby również współdziałanie z KGMO w zakresie poszukiwań ukrywających 

się agentów obcego wywiadu. Dzieliłby się na dwie sekcję i grupę ds. poszukiwań. Wydział 

XI odpowiedzialny miał być za prowadzenie obserwacji zewnętrznej za pracownikami 

placówek dyplomatycznych krajów kapitalistycznych, prowadzenie wywiadów i ustaleń. 

Podzielony też byłby na sekcje. Inspektorat szefa Oddziału II dokonywałby inspekcji i 

kontroli szefów wydziałów terenowych, natomiast Samodzielna Sekcja „Z” byłaby 

odpowiedzialna za współpracę z innymi kontrwywiadami państw socjalistycznych. 

Utrzymywałaby łączność z rezydenturami (grupami) Oddziału II za granicą oraz 

odpowiadałaby za finanse operacyjne i legalizację58. Oddział II w swej strukturze 

przypominał więc mocno Departament II MSW z tego okresu59. Zarzucono w projekcie 

struktury Zarządu I Szefostwa, wręcz ma się wrażenie, że starano się (pomimo prób 

tłumaczenia, że chodzi o lepszą osłonę wojska) zbagatelizować jednak oficerów WSW, a 

                                                
58 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, Projekt dotyczący nowego zakresu pracy i organizacji wywiadu i 
kontrwywiadu PRL, Warszawa, 29 I 1957 r., k. 88–95. 
59 Zob. H. Piecuch, Akcje specjalne. Od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996, s. 236; L. Pawlikowicz, Tajny 
front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004, s. 39–41; AIPN, 
MSW, 01299/582, Zakres pracy Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa, 1959 r., k. 
1–7. 
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oprzeć pracę na funkcjonariuszach. Mimo podporządkowania, odseparować służby od Sił 

Zbrojnych PRL. 

 Pozostałe dwa oddziały planowano włączyć jako wspólne, pomocnicze piony dla 

wywiadu i kontrwywiadu. Oddział III jako Biuro Studiów miałby pod sobą pięć wydziałów 

i kancelarię. Wydział I zajmowałby się analizą i opracowywaniem materiałów pod 

względem operacyjnym i szkoleniowym. Wydział II prowadziłby dezinformację – trzon 

jego miał stanowić Wydział X Departamentu II MSW. Wydział III zajmowałby się 

szyfrowaniem i deszyfrażem dokumentów (trzon stanowiłyby komórki Biura Szyfrów 

MSW). Wydział IV zajmowałby się tłumaczeniem dokumentów i materiałów zdobytych z 

krajów kapitalistycznych oraz opracowywaniem dokumentów w językach obcych (trzonem 

stanowiłby sekcja tłumaczeń Wydziału X Departamentu II MSW oraz komórki 

Departamentu I MSW i Zarządu II SG WP). Wydział V prowadziłby całą ewidencję i 

kartotekę operacyjną oraz archiwum, a kancelaria zajmowała by się obiegiem bieżących 

dokumentów. Z kolei Oddział IV – Instytut Techniki Operacyjnej miał realizować zadania 

dotyczące techniki operacyjnej dla obu pionów, czyli instalacją PT i PL oraz obsługą 

łączności. W jego strukturze miały znajdować się laboratoria analityczne, chemiczne i 

fotograficzne oraz cały radiokontrwywiad. Ambicją było sformować komórkę która 

rozpoczęłaby własną produkcje sprzętu lub części do niego (chociaż takiego jak 

magnetofony, mikrofony, nadajniki małej mocy, wzmacniacze itp.), by w ten sposób 

ograniczyć zakupy zagranicą. Produkcją mogliby zająć się żołnierze z wojsk technicznych, 

czy nawet grupa żołnierzy służby czynnej (określonej w projekcie jako „tania siła robocza”). 

Dodatkowo na potrzeby obsługi obu pionów powstałyby, podporządkowane szefowi 

Zarządu II SG WP, samodzielne wydziały: personalny i finansowy oraz sekcja 

administracyjno-gospodarcza. Pomoc prawną i obsługę bieżącą zapewnialiby radcy oraz 

adiutantura60. 

 Planowano także resztę oficerów GZI przesunąć do utworzonej w tym celu 

żandarmerii wojskowej. A piony pomocnicze odpowiedzialne za obserwację zewnętrzną, 

inwigilację korespondencji, pocztę specjalną itp. utrzymać w ramach biur MSW61. 

 Struktury Zarządu II SG WP (bez uwzględnienia Oddziału I) prezentuje poniższy 

diagram: 

 

                                                
60 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, Projekt dotyczący nowego zakresu pracy i organizacji wywiadu i 
kontrwywiadu PRL, Warszawa, 29 I 1957 r., k. 95–98 oraz 111. 
61 Ibidem, k. 106–107. 
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 Struktura terenowa Oddziału II podzielona byłaby na wydziały rozmieszczone w 

miejscach stacjonowania większych jednostek wojskowych, w tym również w dowództwach 

okręgów. Struktura byłaby dwupoziomowa (Oddział II – wydziały terenowe), bez zarządów 

okręgów. Z tym, że skład osobowy wydziałów terenowych podlegałby służbowo w 

sprawach ogólno-wojskowych dowódcom okręgów wojskowych bądź korpusów (dywizji) 

w miejscu stacjonowania, a merytorycznie, w sprawach operacyjnych szefowie tych 
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wydziałów podlegaliby bezpośrednio szefowi Oddziału II. Wydziały kontrwywiadu 

wojskowego w swoim składzie posiadałyby sekcje w ilości uzależnionej od zadań i 

wielkości wydziału: 

 – ośrodkową – zwalczającą działalność agentów ośrodków wywiadowczych państw 

kapitalistycznych oraz koordynującą pracę placówek oficerskich, 

 – wojskową – zajmującą się ochroną operacyjną administracji i jednostek 

wojskowych, 

 – morską – zwalczającą agenturę obcych wywiadów wśród załóg „kapitalistycznej 

floty handlowej”, marynarzy, barkarzy itp., 

 – konsularną – rozpracowującą placówki dyplomatyczne krajów kapitalistycznych, 

 – koordynacyjno-inspekcyjną – koordynującą i kontrolującą pracę placówek 

oficerskich, 

 – ogólną – zajmującą się administracją, transportem, łącznością i wszelkimi 

sprawami gospodarczymi. 

 Strukturom terenowym planowano też przydzielić pomocnicze środki pracy 

operacyjnej i możliwość wykonywania obserwacji, PT, PL itp. W uzasadnionych 

przypadkach musiałyby także udzielać pomocy podporządkowanym im placówkom 

oficerskim ustanowionym na terenie 3 do 6 powiatów. Planowano by placówki te składały 

się z referatów wykonywujących zadania agenturalno-operacyjne według schematu jakie 

miały sekcje. Podobnie jak w przypadku wydziałów, również obsada osobowa placówek 

uzależniona byłaby od „nasilenia zagadnień występujących na terenie objętym działaniem 

danej placówki”. Placówki umiejscowione miały być przy jednostkach wojskowych i w 

sprawach ogólnowojskowych podlegałyby dowódcom jednostek. Operacyjnie natomiast 

wydziałom terenowym. Dodatkowo planowano zalegalizować placówki przy jednostkach 

wojskowych jako grupy zajmujące się pracą tajną w zakresie wojska i wykonywujące np. 

opracowania dotyczące taktyki62.  

 Możliwe, że tak sformowane struktury terenowe pozwoliłyby zabezpieczać zarówno 

jednostki wojskowe, jak i ich otoczenie. Nie wiadomo na ile kontrwywiadowczo spełniałyby 

swą funkcje te jednostki, które pracowałyby w środowisku cywilnym, szczególnie w 

większych miastach, gdzie zabezpieczać musiałyby dyplomatów i konsulów z państw 

Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. O ile centrala w swych strukturach zbliżona 

była strukturalnie do Departamentu II MSW, o tyle wydziały terenowe KW oraz placówki 

                                                
62 Ibidem, k. 98–103 
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oficerskie planowano utworzyć we wszystkich kluczowych miejscach, gdzie stacjonowały 

jednostki wojskowe. Teoretycznie osłona wojska przez wydziały i placówki dostosowana 

była do struktur Sił Zbrojnych PRL. 

 Schemat terenowych jednostek Oddziału II Zarządu II SG WP przedstawia poniższy 

diagram: 
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 Projekt nie mówi jak wyglądałyby przetasowania osobowe, ale funkcjonariusze 

przechodzący do Zarządu II SG WP z Departamentu I i II MSW zostaliby powołani do 

zawodowej służby wojskowej i prawdopodobnie zaszeregowani według zaliczonych im 

stopni do konkretnego stanowiska przewidzianego etatem. Sam projektodawca dość 

krytycznie odnosił się do ówczesnych oficerów (funkcjonariuszy) KW: 

 „Uwzględniając fakt, że duża część naszych obecnych pracowników nie zupełnie 

odpowiada tym [tj. przygotowania do pracy operacyjnej i tzw. oblicza czyli obycia 

towarzyskiego, wiedzy ogólnej i specjalistycznej – dopisek BK] wymogom, a pozbycie się 

tych ludzi byłoby szkodliwe dla pracy i wyrządzałoby nieuzasadnioną krzywdę szeregu 

pracownikom przeto należy na serio potraktować sprawę przeszkolenia tych ludzi. 

Niezależnie od wstępnych wymogów konieczne jest systematyczne przeszkalanie oficerów 

KW w zakresie ogólnowojskowym (względnie winno do tego przychodzić orientacyjne 

przeszkolenie w zakresie formacji przy jakiej dany oficer będzie zalegalizowany), 

operacyjnym tak w pracy agenturalnej jak i w zakresie stosowania pomocniczych środków 

pracy kontrwywiadowczej (możliwość wykorzystania i posługiwania się techniką 

operacyjną), nauka szczegółowego poznania geografii, kultury, obyczajów, zasad 

ustrojowych i języka kraju leżącego w zainteresowaniu odnośnej grupy oficerów KW. Ma 

to poważne znaczenie dla właściwej pracy agenturalno-operacyjnej”63. Z tego względu 

planowano utrzymać szkoły operacyjne, zmieniając tylko ich program. Oczywiście nie 

wchodzono szczegółowo, czy szkoły/ośrodki szkolenia służb cywilnych i wojskowych 

zostaną połączone. Skupiono się na programie nauczania. I tak pod względem szkolenia 

kontrwywiadowczego proponowano dwa kursy (właściwie szkoły): 

 – dla nowoprzyjętych oficerów kurs raptem 6–8 tygodniowy celem zapoznania z 

zasadami pracy kontrwywiadu, 

 – dla oficerów KW ze stażem operacyjnym, gdzie kurs miał trwać od roku do półtora, 

planowano wyeliminować dotychczasowy „»elementarz« pracy KW dając w to miejsce 

więcej zajęć dotyczących kombinacji operacyjnych, ciekawszych rozwiązań w 

agenturalnych rozpracowaniach, naukę posługiwania się techniką, tajnopisem, szyfrem, 

organizacją łączności, kryminalistykę, fotografię, prawo”.  

 Zajęcia polityczne miałyby się odbywać tylko w formie pogadanek, uznano, że 

dotychczas szkolenia tego typu zasłoniły zupełnie kursy zawodowe, stąd tak słabe 

przygotowanie oficerów KW. Uznano także, że przeszeregowanie byłych funkcjonariuszy 

                                                
63 Cyt. ibidem, k. 112. 
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UB na oficerów kontrwywiadu wojskowego może lepiej oddziaływać na przyszłych 

kandydatów na agentów. Dotychczasowe przedstawienie się funkcjonariusza, że jest z UB 

miało odstraszać potencjalnych agentów64. 

 Kolejna koncepcja, z maja 1957 r. powtarzała postulaty poprzedniej, tzn. 

scentralizowania służb wywiadu i kontrwywiadu w jeden organ (nie nazwano go jednak, ale 

wskazano by go podporządkować „jednemu kierownictwu wojskowemu”), a przez to 

ograniczenie dublowania poszczególnych zadań przez te służby. Postulatem postawionym 

wtedy było połączenie pionu porządkowego WSW, jednostek WSW WOP i KBW oraz 

samego KBW i sformowanie na ich podstawie Szefostwo WSW podporządkowanego MON 

(prawdopodobnie miałby spełniać rolę służb żandarmeryjnych). Dodatkowo WOP także 

postulowano podporządkować temu ministerstwu65. Nie wiadomo od kogo tym razem 

wyszła ta propozycja, ale była ona zbieżna z wcześniejszymi postulatami66. 

 Wszystkie te propozycje nie zostały uwzględnione przez ministra obrony narodowej, 

gen. broni Mariana Spychalskiego (i zapewne przez Władysława Gomułkę). 

Prawdopodobnie wywodziły się one z grupy „partyzantów”. Nie wiadomo na ile zgadzał się 

z nimi płk. Aleksander Kokoszyn, który w końcu podpisał się na propozycjach połączenia 

obu służb pismem z grudnia 1957 r. (z załączonym projektem z 29 stycznia 1957 r.). To o 

tyle dziwne, że w styczniu 1957 r. formowano już nowe służby (ostatecznie etaty weszły w 

życie 1 lutego 1957 r.), a zatwierdzone zmiany dotyczące tych służb nastąpiły w grudniu 

1956 r. (zresztą pod propozycją tych projektów podpisał się wtedy sam płk Aleksander 

Kokoszyn, jeszcze jako szef GZI)67. 

 Ostateczna reorganizacja WSW i wprowadzenie nowych metod pracy operacyjnej i 

dochodzeniowo-porządkowej miało nastąpić w pierwszym półroczu 1958 r.68 

 Głównym zadaniem, jakie postawiono przed Wojskową Służbą Wewnętrzną, obok 

ochrony kontrwywiadowczej wojska były działania porządkowo-dochodzeniowe69. Pion 

                                                
64 Ibidem, k. 112–113. Stamtąd też cytat. 
65 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, Zasadnicze postulaty uzasadniające konieczność połączenia wywiadu 
i kontrwywiadu wojskowego z analogicznymi organami MSW, 28 V 1957 r., k. 126–129.  
66 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, Pismo płk. Aleksandra Kokoszyna i gen. dyw. Grzegorza 
Korczyńskiego do ministra obrony narodowej, gen. broni Mariana Spychalskiego, 20 XII 1957 r., k. 85; ibidem, 
Projekt dotyczący nowego zakresu pracy i organizacji wywiadu i kontrwywiadu PRL, Warszawa, 29 I 1957 r., 
k. 88–113. 
67 CAW, GZP, 606/92/28, Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 
1956 r.], k. 155–160. 
68 AIPN, SWSW, 2386/31025, Z. Duda, M. Swat, Z dziejów kontrwywiadu Ludowego Wojska Polskiego, 
SWSW, Warszawa 1973, s. 114. 
69 Zadanie to miało wynikać z rozkazu ministra, instrukcji o pracy kontrwywiadowczej i w końcu ze Statutu 
Wojskowej Służby Wewnętrznej. Mimo dobrych chęci, praca nad statutem trwała wiele lat. AIPN, Biblioteka, 
2603/1071, Statut Wojskowej Służby Wewnętrznej, MON-SWSW, Warszawa 1968 – wprowadzony 
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kontrwywiadowczy przejął zadania po organach GZI, z tym, że miał dodatkowo 

rozpracowywać ośrodki wywiadowcze za granicą, dezinformować przeciwnika co do stanu 

wojska oraz zorganizować radiokontrwywiad wojskowy70. Warto podkreślić, że były to 

rzeczywiste działania kontrwywiadowcze, co więcej, zadania te opierały się po części na 

pracy ofensywnej. Masowy werbunek agentury, a przez to rozrastanie się sieci informacyjnej 

i stosowanie zastraszania wobec zatrzymanych nie uchroniły wojska przed penetracją 

obcych służb, a pokazała tylko nieudolność organów GZI. Podobnie nie poradził sobie 

kontrwywiad wojskowy z nadużyciami i kradzieżami mienia wojskowego. Stąd przy 

reorganizacji organów kontrwywiadu mocno podkreślono odejście od masowej agentury. I 

tak w 1956 r. liczba osobowych źródeł informacji wynosiła 11898 osób, a w 1957 r. tylko 

2100 zarejestrowanych. We wcześniejszych latach funkcjonowania GZI werbunków tajnych 

współpracowników było jeszcze więcej, co obrazuje tabela71: 

 

Tabela nr 1. Stan liczbowy tajnych współpracowników 
organów GZI i WSW w latach 1950-1957 

Rok Ilość tajnych współpracowników GZI/WSW 
1950 8550 
1951 14140 
1952 23112 
1953 17819 
1954 11615 
1955 11489 
1956 11898 
1957 2100 

Źródło: AIPN, SWSW, 2386/17709, k. 87; ibidem, 
2386/18339, k. 104 

 

 Trzeba jednak zauważyć, że część agentury byłych organów GZI sama odeszła, 

wykorzystując zmiany sytuacji politycznej w kraju i przeformowanie samych służb72. Nowo 

powstałe organy zaniechały ewidencjonowanie i rozpracowywanie wszystkich żołnierzy i 

                                                
zarządzeniem ministra obrony narodowej nr 019/MON z 1 VII 1968 r. (weszło w życie z dniem podpisania). 
Zob. także na ten temat: B. Kapuściak, Umocowania prawne Wojskowej Służby Wewnętrznej, oprac. B. 
Kapuściak, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 31. 
70 AIPN, SWSW, 2386/17709, Sprawozdanie z pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1961 r.], k. 94. 
71 Trochę inne dane podaje Zbigniew Palski, zob. Z. Palski, Informacja Wojska Polskiego 1943‒1957, 
Warszawa 2016, s. 298–299. 
72 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 87. 
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osób cywilnych, które w przeszłości miały powiązania z grupami antykomunistycznymi73. 

Było to o tyle łatwiejsze, że do 1957 r. w większości „oczyszczono” wojsko z tzw. elementu 

niepewnego74. Jeszcze w organach Informacji WP zmniejszyła się znacznie ilość 

zakładanych spraw. Zahamowanie prowadzenia rozpracowań było wynikiem krytyki pracy 

organów GZI. Oficerowie Informacji WP do końca nie wiedzieli kogo teraz mogą 

rozpracowywać. Błędne rozumienie nowych wytycznych jakie zostały opracowane po fali 

odwilży było spowodowane także małą ilością szkoleń fachowych, co starano się nadrobić 

w ostatnich latach funkcjonowania GZI75. 

 Pion porządkowo-dochodzeniowy był nowym tworem, powołanym do pilnowania 

dyscypliny i porządku wojskowego oraz ścigania przestępców kryminalnych w wojsku76. 

Oba piony miały ściśle ze sobą pracować oraz współpracować w zakresie prowadzenia 

dochodzeń z dowództwem jednostek wojskowych i prokuraturą wojskową. Od tej pory 

dowódcy mieli zaniechać prowadzenia dochodzeń osobiście lub przy pomocy swoich 

oficerów dochodzeniowych, ale mieli je zlecać organom WSW. Stąd jeżeli organy WSW 

zebrały informację o dokonanym przestępstwie powinny powiadomić o tym dowódcę 

jednostki. Podobnie mogli złożyć taki meldunek prokuratorowi wojskowemu, który zlecał 

WSW dalsze prowadzenie czynności dochodzeniowych pod jego nadzorem. Całokształt 

pracy dochodzeniowej miał teraz spocząć na organach WSW77.  

 Pomimo zmian 1957 r. i redukcji stanu osobowego oficerów Informacji Wojskowej 

w poprzednich latach, w pierwszym roku istnienia WSW zwolniono ok. 300 oficerów. 

Większość z nich ubyła z organów w ramach redukcji i wdrożenia nowych etatów. W 

następnych latach jednak dalej przenoszono oficerów do rezerwy, innych jednostek 

wojskowych, bądź organów podległych MSW – średnio ok. 40 osób rocznie, ze względu na 

wiek, stan zdrowia, czy wyroki sądów wojskowych albo Oficerskich Sądów Honorowych. 

W latach 1957–1960 sądy wojskowe skazały 10 oficerów byłych organów Informacji 

Wojskowej, a 30 zostało zwolnionych dyscyplinarnie. Kładziono to na barki niskiego 

                                                
73 AIPN, SWSW, 2386/17709, Sprawozdanie z pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1961 r.], k. 94; 
CAW, GZP, 606/92/28, Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 
1956 r.], k. 155. To nie znaczy, że organy WSW w ogóle nie zajmowały się podziemiem niepodległościowym. 
Tego typu rozpracowaniami zajmował się Oddział III Zarządu I SWSW. Zob. Normatywy Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (1957–1990), opr. B. Kapuściak, Katowice-Kraków 2019, s. 18. 
74 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 81. 
75 AIPN, SWSW, 2386/18339, Sprawozdanie organów Informacji MON na dzień 1 września 1955 r., b.d. [ok. 
października 1955 r.], k. 112–113. 
76 AIPN, SWSW, 2386/17709, Sprawozdanie z pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1961 r.], k. 94. 
77 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 82-83. 
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wykształcenia politycznego i słabym morale oficerów, które w organach WSW starano się 

nadrabiać78. Pycha i buta wojskowych, wyniesiona z organów Informacji Wojskowej, na 

którą pozwalali przełożeni dalej panowała w WSW79. Niektórzy wojskowi nie oddawali 

honorów i byli aroganccy wobec starszych stopniem. Nowe kierownictwo organów WSW 

starało się jednak drastycznie uciąć niedociągnięcia w dyscyplinie wojskowej nakazując 

szefom terenowych oddziałów, wydziałów i delegatur „wyciągać ostre konsekwencje” do 

usunięcia z WSW włącznie80. Do dyspozycji szefa WSW kierowano za to oficerów z byłego 

KdsBP, z Głównego Zarządu Politycznego WP, z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej 

oraz z Wojskowych Sądów Garnizonowych81. 

 W związku z tym w 1957 r. spora część podoficerów i oficerów którzy przeszli do 

nowych organów WSW to ludzie z krótkim stażem służby. W dużej mierze wiązało się to z 

faktem, iż organa Informacji WP przez lata funkcjonowania mocno się rozrastały. Etat w 

1950 r. przewidywał 1019 oficerów (776 faktycznie obsadzonych), w 1952 r. już 1556 

oficerów (1052 obsadzonych), w 1953 r. – 1253 obsadzonych, a w 1954 r. – 1552, a w 1955 

r. – 1389 (1273 faktycznie obsadzonych)82. W 1956 r. etat przewidywał jednak tylko 1331 

oficerów, a przy formowaniu WSW zakładano, że etat będzie wynosił 1138 oficerów83. 

Zmiany kadrowe i odmładzanie wojskowego aparatu represji nastąpiło więc zanim 

sformowano nowe służby84. Obrazuje to dobrze następująca tabela, gdzie widzimy, że 

najwięcej oficerów w WSW w 1962 r. to ludzie w wieku 31–35 lat (większość w stopniach 

                                                
78 AIPN, SWSW, 2386/18165, Referat dot[yczący] stanu pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1960 
r.], k. 6. Porównaj: AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, Zarys historyczny powstania i działalności 
organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 12. 
79 Szerzej na ten temat zob.: Z. Palski, Informacja Wojska Polskiego 1943–1957, Warszawa 2016, s. 53–64; 
idem, Informacja Wojskowa w latach 1943–1957. Kontrwywiad wojskowy czy policja polityczna, Warszawa 
2001, s. 10. 
80 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 043, 23 III 1957 r., k. 118. 
81 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/58, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 069, 
Warszawa, 31 I 1957 r., k. 179–181; ibidem, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 02329, 
Warszawa, 28 III 1957 r., k. 492. 
82 AIPN, SWSW, 2386/18340, Sprawozdanie [szefa Wydziału I Oddziału Kadr GZI MON, kpt. Stanisława 
Pochmary] z sytuacji kadrowej w organach Informacji na dzień 5 IX 1955 r., 5 IX 1955 r., k. 19–20; ibidem, 
Zagadnienie kadr, b.d. [1954 r.], k. 9–10. 
83 CAW, GZP, 606/92/28, Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 
1956 r.], k. 160. 
84 Na początku 1961 r. stan etatowy wynosił 1399 oficerów, obsadzonych 1292 stanowisk (ubyło w ciągu 
poprzedniego roku 61 osób, przybyło 109). Rok później było 1535 stanowisk oficerskich, a stan faktyczny 
wynosił 1340 (ubyło w ciągu poprzedniego roku 60, przybyło 97). Pod koniec 1964 r. stan etatowy wynosił 
1585 oficerów, a obsadzonych stanowisk było 1442. Pozostawało 143 stanowiska do obsadzenia. Pokazuje to 
rozrost służb, ale i ciągłe braki w obsadzie. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18162, Analiza statystyczna korpusu 
osobowego WSW za rok 1961 (stan na dzień 1 I 1962 r.), 6 III 1962 r., k. 73; ibidem, 2386/21447, Notatka 
służbowa dot[ycząca] sytuacji kadrowo-szkoleniowej w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, 12 XI 1964 r., k. 2. 
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kapitanów), następnie oficerowie w wieku 26–30 lat (większość w stopniach poruczników) 

oraz grupa w wieku 36–37 lat (połowa w stopniu kapitana): 

 

Tabela nr 2. Stan liczbowy oficerów WSW według wieku i stopnia na stanowiskach służbowych 
oraz KDO WSW na dzień 1 stycznia 1962 r. 
Urodzeni w 

latach: 
Genera-

łowie 
Pułko-
wnicy 

Podpułko-
wnicy Majorzy Kapitano-

wie Porucznicy Podporucz-
nicy Razem: 

1904-1906 1 - - - - - - 1 
1907-1911 - - 1 2 2 - - 5 
1912-1916 - 2 4 6 2 - - 14 
1917-1921 - 5 17 26 13 - - 61 
1922-1924 - 4 29 77 38 6 - 154 
1925-1926 - 4 25 61 100 14 1 205 
1927-1931 - 1 5 64 462 150 7 689 
1932-1936 - - - - 61 126 21 208 
1937 i 
młodsi - - - - - 1 2 3 
Ogółem: 1 16 81 236 678 297 31 1340 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18162, k. 82. 

 

 Większość z nich zaczynając karierę w WSW była o pięć lat młodsza, byli to więc 

ludzie w wieku 21–32 lat. Świetne zestawienie podaje w swojej monografii o WSW Lech 

Kowalski, niestety opiera się tylko na pięciu osobach (Kokoszyn, Kufel, Kiszczak, Poradko, 

Buła)85. 

 Dysponujemy danymi z początkowych lat funkcjonowania WSW, gdzie możemy 

porównać ilość zwolnień i przyjęć do tych służb. I tak poniższa tabela przedstawia 

zwolnienia: 

 

Tabela nr 3. Zestawienie liczbowe oficerów zwolnionych z WSW według stanu na dzień 1 stycznia 
1962 r. 

Rok 
Zwolnieni z WSW do rezerwy 

Sk
az

an
i 

w
yr

ok
ie

Zm
ar

li Przeniesieni do dalszej 
służby poza WSW Ogółem: 

                                                
85 L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, Warszawa 2017, s. 126. 
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1957 226 8 - - 3 14 5 20 2 4 4 19 18 1 8 332 
1958 - 2 2 - 1 6 15 - 2 - 3 - 14 1 6 52 
1959 - - 5 3 7 3 5 - 4 4 2 4 19 2 3 61 
1960 - - - 3 14 1 5 - 2 3 5 3 6 - 6 48 
1961 - - 1 4 6 2 5 - 3 - 9 2 7 - 1 40 

Razem: 226 10 8 10 31 26 35 20 13 11 23 28 64 4 24 533 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18162, k. 86. 

 

 Natomiast kolejna pokazuje przyjęcia do organów WSW: 

 

Tabela nr 4. Zestawienie liczbowe oficerów przyjętych do WSW w latach 1957-1961 według 
stanu na dzień 1 stycznia 1962 r. 

Rok 

Oficerowie WP 
Funkcjonariusze 

MSW 

Razem 
przyjętych 
do WSW 

Zwolnionych w 
następnych 

latach (z 
przyjętych) 

Pozostało 
w WSW 

ze 
służby 

czynnej 

z 
rezerwy 

1957 169 18 15 202 58 144 
1958 96 7 25 128 22 106 
1959 103 11 13 127 14 113 
1960 94 12 5 111 8 103 
1961 65 12 3 80 18 62 

Ogółem: 527 60 61 648 120 528 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18162, k. 87. 

 

 Z tego na 1340 oficerów WSW w 1962 r. z byłych organów informacji służyło 858 

oficerów (z tego 45 zostało ponownie przyjętych), natomiast 482 oficerów było 

nowoprzyjętych do organów WSW86. Trwał w początkowych latach WSW transfer ludzi z 

dawnego MBP/KdsBP, jednocześnie część żołnierzy z dawnego GZI przesunięto do MSW 

nie znajdując dla nich miejsca w nowej służbie. 

 Stan osobowy na grudzień 1957 r. wynosił: 

 

                                                
86 AIPN, SWSW, 2386/18162, Analiza statystyczna korpusu osobowego WSW za rok 1961 (stan na dzień 1 I 
1962 r.), 6 III 1962 r., k. 87. 
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Tabela nr 5. Stan osobowy organów WSW w grudniu 1957 r. 

Wojskowi Obsada etatowa Obsada faktyczna Vacat 
oficerowie 1254 1172 82 
podoficerowie nadterminowi 374 314 60 
żołnierze służby zasadniczej 1730 1730 - 
ogółem wojskowych 3358 3216 142 
pracownicy kontraktowi 117 114 3 
w tym: 
oficerów kontrwywiadu wojskowego 274   
oficerów dochodzeniowych 362   

oficerów patrolowych 19 tylko Oddział WSW Warszawa 
inspektorów samochodowych 31   

oficerów kwaterunkowych i finansowych 21   
foto-laborantów 16   

dowódców plutonów 25 
w tym 19 osób z OS WSW i 
Kompanii Wartowniczej 

Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18340, k. 31 
 

 Dla porównania, stan osobowy w listopadzie 1964 r. wynosił87: 

 

Tabela nr 6. Stan osobowy organów WSW w listopadzie 1964 r. 

Wojskowi Obsada etatowa Obsada faktyczna Vacat 
oficerowie 1585 1442 143 
podoficerowie zawodowi i nadterminowi 610 521 89 
żołnierze służby zasadniczej 2434 2523 - 
ogółem wojskowych 4629 4486 232 
pracownicy kontraktowi - 177 - 
w tym: 
oficerów kontrwywiadu wojskowego - 569 - 
oficerów dochodzeniowych - 358 - 
oficerów operacyjnych - 34 - 
oficerów porządkowych - 31 - 
inspektorów samochodowych - 35 - 
oficerów szyfrowych - 53 - 
oficerów administracyjnych - 165 - 
techników kryminalnych - 23 - 
oficerów liniowych - 183 - 

                                                
87 Ponad etat było 89 żołnierzy służby zasadniczej oraz 643 elewów w Ośrodku Szkolenia WSW (za zgodą 
Sztabu Generalnego). Żołnierze służby zasadniczej pełnili więc służbę na wolnych etatach podoficerów 
zawodowych. AIPN, SWSW, 2386/21447, Notatka służbowa dot[ycząca] sytuacji kadrowo-szkoleniowej w 
Wojskowej Służbie Wewnętrznej, 12 XI 1964 r., k. 3–4. 
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Źródło: AIPN, SWSW, 2386/21447, k. 7. 
 

 Na marginesie warto dodać, że trudności z odzwierciedleniem przebiegu służby w 

GZI przyniósł rozkaz ministra obrony narodowej nr 08/MON z 17 lutego 1959 r., w myśl 

którego w Oddziale Kadr Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej (a później w Oddziale 

Kadr i Szkolenia SWSW) założono nowe teczki personalne oficerom, karty ewidencyjne 

oraz rejestr akt personalnych88. Stąd większość kwestionariuszy ewidencyjnych pochodzi z 

lat 1959–1961, wtedy też przepisywano przebiegi służby, nie pamiętając właściwych 

struktur GZI bądź umyślnie zatajając stanowiska. Podobnie wyglądała sprawa przysięgi 

wojskowej, które zostały na nowo podpisane i włączone do akt. 

 

4. Budżet WSW 
 Wojskowa Służba Wewnętrzna nie należała do centralnych organów zaopatrujących, 

które były wyszczególnione w preliminarzu wydatków budżetowych MON. Do tych 

organów zaliczano m.in. Sztab Generalny, Oddział XVI SG, GZP, GZWB, dowództwa 

poszczególnych rodzajów wojsk, poszczególne departamenty i szefostwa wojsk. Stąd w 

preliminarzu szczegółowym wydatków budżetowych widniały pod dwiema pozycjami: 

„funduszu dyspozycyjnego” oraz „wydatków specjalnych sądów i prokuratur wojskowych 

oraz WSW” (od 1958 r.). Fundusz dyspozycyjny rozdzielony był na ministra obrony 

narodowej, szefa Zarządu II SG WP oraz szefa WSW. Fundusz dyspozycyjny MON był 

wykorzystywany do pokrycia wielu specjalnych wydatków, od zapomóg i nagród dla 

żołnierzy i pracowników cywilnych po opłacenie rachunków związanych z imprezami czy 

wydatkami reprezentacyjnymi (z polowaniem i szachami włącznie)89. Fundusze 

dyspozycyjne wywiadu wojskowego i WSW były wykorzystane na pokrycie wydatków 

operacyjnych (jako fundusze operacyjne). Natomiast wydatki specjalne były podzielone na 

sądy wojskowe, prokuratury wojskowe, a od 1958 r. również na WSW. Plany te dotyczyły 

kredytów na zakup specjalnych materiałów do wykonywania czynności służbowych 

związanych z działalnością poszczególnych instytucji oraz na wykonywanie ekspertyz na 

potrzeby śledztw czy procesów.  

                                                
88 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0160, 1 VII 1960 r., k. 1. 
89 Fundusz był podzielony na poszczególne dowództwa okręgów (WOW, POW, SOW), Marynarkę Wojenną, 
Komendę Garnizonu m.st. Warszawy oraz wydatki przyznawane „centralnie”. Zob. CAW, Departament 
Finansów MON, 473/92/99, Ewidencja Funduszu Dyspozycyjnego min[istra] obr[ony] narod[owej] za lata 
1961–1964. 
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 Szefostwo WSW wraz z zarządami i jednostkami terenowymi było wobec tego na 

zaopatrzeniu poszczególnych organów zaopatrujących lub dowództw okręgów wojskowych 

jeżeli chodzi o uposażenie, uzbrojenie, umundurowanie, leczenie, wyżywienie i 

zakwaterowanie. Stąd nie znamy całkowitych kosztów (poza rokiem 1957) związanych z 

utrzymaniem organów WSW, chociaż takie dokumenty i obliczenia na pewno były robione. 

Znamy tylko koszty związane z funduszem operacyjnym oraz kosztami postępowań i 

ekspertyz (zob. podrozdział II.9.). 

 Organy GZI w 1956 r. dysponowały budżetem 57 058 961 zł, a organy WSW miały 

proponowany budżet na rok 1957 w kwocie 55 142 775 zł90. Był to prawdopodobnie cały 

budżet związany z utrzymaniem najpierw organów GZI, a następnie WSW. W skali całego 

budżetu MON dawało to w 1956 r. tylko 0,45 proc., a w 1957 r. tylko 0,54 proc. wydatków 

na służbę kontrwywiadowczą i dochodzeniowo-śledczą91. W tym preliminarz przewidywał 

wydatki na fundusz dyspozycyjny w 1957 r. dla szefa WSW w kwocie 2 mln zł.92 Według 

danych WSW spożytkowano te pieniądze wydając 1 906 647,23 zł, 5,83 USD oraz 731,92 

RUB93. Trudno więc mówić o skuteczności tych organów, jeżeli nie były one należycie 

finansowane. Po mimo redukcji stanu osobowego budżet ten nie był wystarczający, biorąc 

pod uwagę, że trzeba było z niego wydatkować pieniądze na nowotworzony pion 

porządkowy oraz pion obserwacji i techniki. Brak sprzętu przeszkadzał w prowadzeniu 

                                                
90 Nie dysponujemy informacjami, czy został on zrealizowany w takiej kwocie. Zob. CAW, GZP, 606/92/28, 
Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 1956 r.], k. 160. W 1956 
r. budżet MON wyniósł po zmianach w ciągu roku 12 763 500 000 zł co dawało 9,4 proc. w stosunku do 
budżetu państwa. CAW, Departament Finansów MON, 473/92/2, Zestawienie budżetu MON za lata 1953–
1958, 29 VIII 1958 r., k. 28. Inną kwotę podaje Rocznik statystyczny za 1958 r. (12 682 200 000 zł) Zob. 
Rocznik statystyczny 1958, Warszawa 1958, s. 346. Nie zmienia to jednak specjalnie danych procentowych 
części wydatków związanych z utrzymaniem organów WSW. 
91 Zob. Rocznik statystyczny 1958, Warszawa 1958, s. 346. Trochę inne liczby podaje Departament Finansów 
MON, gdzie budżet MON miał wynosić 10,2 mld zł, co miało stanowić 7,3 proc. budżetu państwa. Zob. CAW, 
Departament Finansów MON, 473/92/2, Notatka o wykonaniu budżetu MON w 1957 r., 3 I 1958 r., k. 1–3. 
Wynika z tego, że w roku 1957 w porównaniu do poprzednich lat budżet MON był najniższy. W latach 
sześćdziesiątych nakład na obronę narodową wzrósł dwukrotnie. Zob. J. Kaliński, Gospodarka w PRL, 
Warszawa 2012, s. 99–100; F. Puchała, Przemysł zbrojeniowy PRL i Wojsko Polskie, 
http://www.klubgeneralow.pl/przemysl-zbrojeniowy-prl-i-wojsko-polskie/ (dostęp: 12 IX 2021 r.). Niestety 
nie wiadomo skąd Puchała brał takie liczby. Tym bardziej, że raz podaje w skali dochodu narodowego 
(opartego o wartość produkcji tylko i wyłącznie państwowej) później w skali budżetu państwa, a kolejnym 
razem w dochodzie podzielonym, co jednak fałszuje obraz. Zob. także J. Pilecki, Ekonomiczno-społeczna i 
porównawcza analiza wydatków na obronę narodową w Polsce w latach 1946–1980, Warszawa 1989. 
92 CAW, Departament Finansów MON, 878/63/63, Projekt resortowego budżetu MON na 1957 r., 1 II 1957 r., 
k. 159v–160. Dla porównania Zarząd II SG WP dysponował w 1957 r. funduszem operacyjnym w kwocie 3,9 
mln, który został zwiększony o dodatkową kwotę 3,5 mln ze względu na podwyższenie kursów walutowych. 
Zob. ibidem, k. 159v–160; ibidem, Wniosek o zmianę budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 1957 
(w[edłu]g klasyfikacji układu wewnętrznego budżetu MON), 7 XII 1957 r., bp. 
93 AIPN, SWSW, 2386/ AIPN, SWSW, 2386/17709, Sprawozdanie z pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
b.d. [1961 r.], k. 103. Niestety nie znamy średniego kursu dolara i rubla w 1957 r. Wynika jednak, że całość 
funduszu została wydana, a nawet przekroczona ze względu na podwyższenie w 1957 r. kursów walutowych. 
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przedsięwzięć specjalnych94. Również należało od nowa wyposażyć lokale konspiracyjne95. 

Dodatkowo dochodziły wydatki związane z utrzymaniem części oficerów w dyspozycji 

szefa WSW którzy byli poza etatami. To wszystko było finansowane z funduszu 

dyspozycyjnego szefa WSW. Dodatkowe problemy stanowiło zakwaterowanie oraz 

umundurowanie żołnierzy WSW. 

 W 1957 r. uposażenie miesięczne dla stanowiska szefa WSW wynosiła 1 600 zł, dla 

zastępcy – 1 500 zł, dla szefa zarządu WSW okręgu – 1 350 zł, a dla jego zastępcy – 1 300 

zł (oczywiście kwoty te podane są bez żadnych dodatków)96. Szef Oddziału WSW 

Marynarki Wojennej miał uposażenie według zajmowanego stanowiska w wysokości 1 300 

zł, jego zastępca – 1 200 zł, a starsi pomocnicy szefa oddziału – 880 zł. Szef Oddziału WSW 

Gdynia-Oksywie dostawał 1 150 zł, a wydziału terenowego 1 050 zł97. Dla porównania 

starszy pomocnik w Oddziale WSW Katowice w 1957 r. pobierał stawkę 840 zł, a pomocnik 

– 710 zł, szef tegoż oddziału – 1 050 zł, a zastępca – 960 zł98. Prawdopodobnie w 1959 r. 

nastąpiło podniesienie tych stawek. I tak dla szefa WSW wynosiła ona 2 450 zł, dla zastępcy 

– 2 050 zł, dla szefa zarządu WSW okręgu – 1 800 zł, a dla jego zastępcy – 1 720 zł99. 

Przeciętna płaca nominalna (netto) na jednego zatrudnionego w gospodarce uspołecznionej 

wynosiła w 1955 r. – 1 008 zł, w 1960 r. – 1 509 zł, w 1965 – 1 821 zł, a w 1968 r. – 2 108 

                                                
94 Płk Tadeusz Pietrzak sugerował: „Towarzysze tu mówili o konieczności przesunięcia techniki na okręg 
wojskowy. Trzeba powiedzieć, że my w tej sprawie jesteśmy biedni i w tej chwili o przesunięciu techniki 
mowy być nie może, choć uważamy, że jeżeli na to będzie nas stać to podstawowe komplety techniki powinny 
być przechowywane, czy powinny przenywać [przebywać?] na terenie okręgu żeby nie wozić, a pracownicy 
będą dojeżdżać [z Szefostwa WSW – dopisek BK]”. A dalej, sam szef WSW uważał: „Ja [płk Aleksander 
Kokoszyn – dopisek BK] jestem za tym że jeden aparat [do podsłuchu – dopisek BK] i trochę sprzętu będziemy 
trzymali w okręgach. Oczywiście jeżeli będzie nas na to stać”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z 
narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 74 i 88. 
95 „Mamy lokale konspiracyjne w których do niedawna był sprzęt wojskowy, gdyż subwencje na cele 
konspiracyjne były szczupłe i oficerowie sami organizowali sobie sprzęt. Ten sprzęt teraz żeśmy zdali. Trzeba 
by było pomyśleć, żeby było na czym usiąść i na czym napisać”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram 
z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 67. 
96 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3683, Etat nr 32/174 Szefostwa Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej, 10 I 1957 r., k. 3; ibidem, 1544/73/3685, Etat nr 32/176 Zarządu Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 10 I 1957 r., k. 3; ibidem, 1544/73/3686, Etat nr 
32/177 Zarządu Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Śląskiego Okręgu Wojskowego, 10 I 1957 r., k. 
3; ibidem, 1544/73/3684, Etat nr 32/175 Zarządu Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego, 10 I 1957 r., k. 3. 
97 AIPN, SWSW, 2386/19491, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 0028, Gdynia, 23 VII 1957 r., k. 59–64. 
98 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3694, Etat nr 32/185 Oddziału Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Katowice, 10 I 1957 r., k. 3. 
99 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 
1958 r., k. 3; ibidem, 1678/84/421, Etat nr 32/210 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawskiego 
OW, 8 VI 1957 r., k. 3; ibidem, 1678/84/422, Etat nr 32/211 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Śląskiego Okręgu Wojskowego, 8 VI 1957 r., k. 3; ibidem, 1678/84/423, Etat nr 32/212 Zarządu Wojskowej 
Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojsk[owego], 8 VI 1957 r., k. 3. 
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zł100. Dariusz Stola podaje w swojej pracy przeciętną płacę nominalną (netto) w gospodarce 

uspołecznionej za lata 1960–1968 w kwotach: 1960 r. – 1 560 zł, 1961 r. – 1 625 zł, 1962 r. 

– 1 680 zł, 1963 r. – 1 763 zł, 1964 r. – 1 816 zł, 1965 r. – 1 867 zł, 1966 r. – 1 934 zł, 1967 

r.– 2 016 zł, 1968 r. – 2 106 r.101 

 W 1964 r. uposażenie szefa WSW, gen. bryg. Aleksandra Kokoszyna wynosiło 

6 938,20 zł w tym uposażenie według stopnia 3 260 zł, uposażenie według stanowiska 2 600 

zł102, dodatek stołeczny 75 zł, dodatek WSW (12 proc.) 703,20 zł, dodatek kwalifikacyjny 

300 zł. Do tego dochodził ryczałt za kwaterunek w wysokości 1 800 zł, co dawało łącznie 

8 738,20 zł103. To pokazuje też, że stawki były o wiele większe, bo do podstawowego 

uposażenia według stanowiska które widnieje w etacie dochodziło uposażenie za stopień, 

kwalifikację, dodatek specjalny za służbę w WSW, dodatek mundurowy i inne – w tym 

sezonowe i świąteczne nagrody pieniężne. Dopiero w 1964 r. lub 1965 r. nastąpiło 

podwyższenie uposażenia miesięcznego od zajmowanego stanowiska w Szefostwie WSW i 

tak szefa WSW wynosiło 2 600 zł, zastępcy – 2 200 zł, a w 1967 r. szefa zarządu WSW 

okręgu – 2 000 zł, jego zastępcy – 1 850 zł, szefa oddziału w zarządzie – 1 800 zł, jego 

zastępcy – 1 600 zł, starszego pomocnika szefa oddziału – 1 450 zł, szefa wydziału w 

zarządzie – 1 550–1 600 zł, jego zastępcy –1 450 zł104. Dla porównania w 1966 r. szef 

delegatury WSW w Katowicach dostawał uposażenie w kwocie 1 400 zł, identycznie jak 

                                                
100 W latach 1956–1957 przeciętna płaca realna miała znacznie wzrosnąć w porównaniu do poprzednich lat. W 
kolejnych latach (1959 i 1960) tempo to osłabło, a nawet nastąpiło obniżenie poziomu o 2 proc. W następnych 
nastąpiło niskie tempo wzrostu z dwoma okresami stagnacji (lata 1961–1962 i 1964–1965) W latach 1966–
1967 przyspieszyło tempo płacy realnej, ale w 1968 r. miało spaść tempo dynamiki płac. A. Rajkiewicz, Z. 
Żekoński, Warunki życia ludności [w:] 25 lat gospodarki Polski Ludowej, red. K. Secomski, Warszawa 1969, 
s. 174–175. Inne dane dotyczące przeciętnej płacy nominalnej netto pracowników zatrudnionych w gospodarce 
narodowej dla roku 1960 – 1560 zł, a dla 1970 r. – 2235 zł. Zob. Z. Dudziński, Polityka płac i dochodów 
ludności oraz rozwój ubezpieczeń społecznych [w:] 35 lat gospodarki Polski Ludowej, red. K. Secomski, 
Warszawa 1979, s. 278. 
101 D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2020, s. 482 (tabela nr 7). Stola tak 
piszę o kursie złotówki: „W ramach poststalinowskich reform zmieniono też oficjalnie kursy walut. Arbitralnie 
ustalony na podstawie rubla i oderwany od rzeczywistości kurs 4 zł za dolara zastąpił zróżnicowany zestaw, w 
którym obok kursu podstawowego 4 zł istniały kursy: turystyczny (24 zł) i tzw. krajowców dewizowych (72 
zł, do wymiany środków pochodzących z określonych, legalnych źródeł). Innym Polakom i cudzoziemcom 
wymieniającym dolary (lub inne waluty) na złotówki płacono według kursu turystycznego, nic dziwnego więc, 
że preferowali czarny rynek, na którym dostawali 3–5 razy więcej”. Cyt. za: ibidem, s. 298. 
102 W 1962 r. uposażenie to wynosiło 2450 zł, a w 1965 r. już 2600 zł (podniesienie do tej kwoty musiało 
nastąpić jednak wcześniej). Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 3; 1678/84/1173, Etat nr 32/328 Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 23 VII 1965 r., k. 3. 
103 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Uposażenie gen. bryg. Kokoszyna w[edłu]g poszczególnych 
składników, b.d. [1 XI 1964 r.], k. 3. 
104 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1173, Etat nr 32/328 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 23 
VII 1965 r., k. 3; ibidem, 1791/90/158, Etat nr 32/378 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Śląskiego 
Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r., k. 3; ibidem, 1791/90/145, Etat nr 32/358 Zarządu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r., k. 3; ibidem, 1791/90/152, Etat nr 32/368 
Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r., k. 3. 
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starszy pomocnik szefa wydziału, a pomocnik szefa – 1 150 zł. Sam szef Oddziału WSW 

Gliwice – 1 800 zł, a zastępca szefa (jednocześnie szef wydziału) – 1 550 zł, zastępca szefa 

wydziału – 1 450 zł105.  

 Powyższe kwoty były podane w netto. Wynika z nich jednak, że zarobki w WSW 

plasowały się na niskim poziomie w porównaniu z przeciętną płacy w PRL106. Pamiętajmy, 

że ludzie służb specjalnych powinni dobrze zarabiać, ze względu na dostęp do informacji 

niejawnych. W tym wypadku dodatkowo oficerowie WSW mieli dostęp do wiadomości 

wchodzących w zakres obronności państwa.  

 Tak wspomina zarobki jeden z oficerów WSW: „Nasuwa się zatem pytanie: jakie 

przywileje i inne profity przysługiwały tym oficerom, skoro wyrażali oni zgodę na pełnienie 

tak odpowiedzialnej służby w bardzo trudnych warunkach? Przecież byli to wybrani z 

wybranych. Odpowiedź jest prosta: nie było żadnych szczególnych przywilejów. Jedynie co 

wyróżniało oficerów KW od pozostałej zawodowej kadry to stosunkowo wysokie etaty w 

hierarchii służbowej (major – podpułkownik, w zależności od rodzaju i wielkości 

obsługiwanej jednostki) i związane z tym wyższe wynagrodzenie. Ponadto oficerowie tej 

służby pobierali raz w roku z funduszu operacyjnego SWSW nieduże kwoty na zakup 

cywilnych ubrań i raz w kwartale pewne sumy na wydatki reprezentacyjne. Wynikało to z 

konieczności występowania często w ubiorach cywilnych”107. 

 

5. Umocowania prawne 
 Według rozkazu ministra obrony narodowej nr 01/MON o sformowaniu WSW z 10 

stycznia 1957 r. umocowaniem prawnym miał byś statut organów WSW który określiłby 

działania tych służb108. Dopiero jednak prawie półtora roku później, bo 30 czerwca 1958 r. 

szef WSW powołał komisję której zadaniem było opracowanie wewnętrznego statutu 

organów. Jej przewodniczącym został płk Tadeusz Kurowski, a członkami: mjr Tadeusz 

Nowak, mjr Leopold Celin oraz mjr Zdzisław Bednarski. Komisja miała do 14 lipca 1958 r. 

przedstawić szefowi WSW projekt statutu109. Brak jest informacji, czy komisja ta 

                                                
105 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1176, Etat nr 32/350 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gliwice, 
b.d. [24 II 1966 r.], k. 3. 
106 AIPN, MON, 2174/3796, Zaświadczenie zwrotne o zaopatrzeniu pieniężnym, Warszawa, 16 VII 1970 r., k. 
40. 
107 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 181. 
108 Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, Katowice-
Kraków 2019, s. 71. 
109 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 00201, 30 VI 1958 r., k. 495. 
Wcześniej planowano projekt statutu przedstawić Ministrowi Obrony Narodowej do 15 V 1957 r., zob. AIPN, 
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rzeczywiście stworzyła projekt statutu. Jedyny znany bowiem projekt pochodzi z 1962 r. 

Planowano wprowadzić go w życie zarządzeniem ministra obrony narodowej. Główne 

założenia samego zarządzenia dotyczyły dowódców jednostek, których minister zobowiązał 

do udzielania organom WSW pomocy, w tym mieli zawiadamiać o przestępczej 

działalności, współpracować w zakresie zabezpieczenia wojska przed wrogą działalnością, 

przydzielać w razie wniosków szefów organów WSW potrzebnych środków transportu i 

łączności oraz odpowiednie siły i środki fizyczne w przypadku braku odpowiedniej ilości 

patroli WSW. Dowódcy zobowiązani byli również przydzielać pomieszczenia służbowe 

oficerom i podoficerom, zapoznawać szefów organów WSW i zainteresowanych oficerów z 

wydawanymi rozkazami, zarządzeniami i przepisami, które pozostawały w związku z 

wykonywaniem zadań przez organy WSW oraz nie ujawniać treści wiadomości 

otrzymanych od WSW jeśli te zastrzegły ich treść. Zarządzenie to jednak nie weszło w życie 

z nieznanych powodów, pozostając w fazie projektu110. Sam statut zakładał, że WSW była 

składową częścią sił zbrojnych, która została powołana do: 

 „a) kontrwywiadowczej ochrony wojska, 

 b) zapobiegania i wykrywania przestępstw w wojsku oraz udziału w ściganiu 

sprawców tych przestępstw, 

 c) czuwaniu nad przestrzeganiem przez żołnierzy dyscypliny oraz porządku 

wojskowego i publicznego poza rejonem zakwaterowania jednostek wojskowych, 

 d) pełnienia służby konwojowej oraz regulacji ruchu.”111 

 Pod względem opisu organizacyjnego WSW projekt statutu nie różnił się znacząco 

od rozkazu o powołaniu tych służb ze stycznia 1957 r., dodawał tylko, że w skład WSW 

wchodzi Ośrodek Szkolenia i Ośrodek Radioelektroniczny, a do zadań WSW dopisano: 

„wyrażanie stanowiska w przedmiocie dopuszczenia osób wojskowych i pracowników 

cywilnych do prac tajnych, szyfrowych, mobilizacyjnych, w związku z ich wyjazdem za 

granicę oraz w innych koniecznych przypadkach” co było zgodne z powołaniem rok 

wcześniej pionu doboru112. Projekt statutu regulował współpracę i zależność szefów 

organów oraz żołnierzy WSW i dowódców jednostek wojskowych, a także współpracę 

WSW z prokuraturą wojskową, aparatem partyjno-politycznym i jednostkami MSW. 

                                                
SWSW, 2386/18344, Plan pracy kierownictwa Wojskowej Służby Wewnętrznej na II kwartał 1957 r., 12 IV 
1957 r., k. 69. 
110 AIPN, SWSW, 2386/19700, Zarządzenie ministra obrony narodowej wsprawie statutu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej oraz obowiązków dowódców jednostek (instytucji i zakładów) wojskowych wobec organów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej [projekt], 1962 r., k. 80–81. 
111 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/19700, Statut Wojskowej Służby Wewnętrznej [projekt], 1962, k. 82. 
112 Ibidem, k. 82–83. Stamtąd też cytat. 
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Nadawał również organom WSW uprawnienia prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej 

(dla obu pionów: kontrwywiadowczego i dochodzeniowo-porządkowego), zatrzymywania, 

legitymowania i kontroli żołnierzy i cywilów oraz pojazdów wojskowych, jak również 

konwojowania zatrzymanych osób i dokonywania rejestracji daktyloskopijnych wszystkich 

aresztowanych przeciwko którym toczy się postępowanie. Dodatkowo statut opisywał 

zakres działania Szefostwa jako centralnego organu kierowniczego WSW113.  

 Kolejne zarządzenie, które zachowało się jako projekt roboczy dotyczyło zakresu 

działania Szefostwa WSW i było datowane na 1963 r. Podobnie jak w rozkazie o powołaniu 

WSW ze stycznia 1957 r. i w projekcie statutu z 1962 r. Szefostwo WSW było organem 

MON powołanym do kierowania WSW, którego zadania były podobnie określone jak w 

poprzednich dokumentach, z tym że dodatkowo dopisano: „opracowanie materiałów 

dezinformacyjnych z zakresu obronności Państwa dla potrzeb Wojskowej Służby 

Wewnętrznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; materiały te wymagają uzgodnienia ze 

Sztabem Generalnym”, „wykonywanie czynności związanych z maskowaniem 

specjalnym”,  analizowanie form i metod „wrogiej działalności kleru skierowanej przeciwko 

wojsku”. Dodano także do zadań WSW organizowanie i stosowanie obserwacji i techniki 

operacyjnej oraz współpracę z poszczególnymi pionami i jednostkami MSW i KG MO. 

Poszerzono zakres działań nie tylko pionowi kontrwywiadu, ale także dochodzeniowo-

porządkowemu. Wypunktowano zakres spraw organizacyjnych, szkoleniowych, 

personalnych, finansowych i pracy politycznej. W sprawach finansowych Szefostwo było 

zobowiązane do sporządzenia i realizacji preliminarzy dochodów i wydatków budżetowych, 

prowadzenia gospodarki funduszem operacyjnym i dewizowym, dysponowania kredytami 

budżetowymi oraz prowadzeniem księgowości i sporządzaniem sprawozdawczości 

finansowej114. Zarządzenie dotyczące zakresu działania Szefostwa wprowadzało również 

zespół przy szefie WSW, który miał spełniać funkcję opiniodawczą i doradczą, m.in. ustalał 

zasady projektów aktów normatywnych, rozpatruje węzłowe zagadnienia rozpatruje 

okresowe sprawozdania, bada projekty zmian organizacyjnych i etatowych. W skład zespołu 

miał wchodzić szef, jego zastępcy oraz sekretarz Komitetu Partyjnego Szefostwa115. Z 

nieznanych powodów i ten zakres działania nie wszedł w życie.  

                                                
113 Ibidem, k. 84–88. 
114 AIPN, SWSW, 2386/19700, Zarządzenie ministra obrony narodowej w sprawie zakresu działania Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (roboczy projekt), 1963 r., k. 89–91. 
115 Ibidem, k. 92–93. 
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 Statut WSW został wprowadzony dopiero zarządzeniem z 1 lipca 1968 r. nowego 

ministra obrony narodowej, gen. Wojciecha Jaruzelskiego116. Jaruzelski także dopatrzył się 

braków zakresów działań wszystkich instytucji (dowództw i szefostw) szczebla centralnego 

i okręgowego, zmieniającego się i modernizującego od 1965 r. wojska117. To spowodowało 

wdrożenie także zakresu zadań poszczególnych komórek Szefostwa118. 

 Statut regulował współpracę i obowiązki dowódców jednostek z WSW. Na 

pierwszym miejscu wymieniona została w nim kontrwywiadowcza ochrona wojska jako 

powód powołania WSW, dopiero później mowa była o zapobieganiu i wykrywaniu 

przestępstw oraz kontroli dyscypliny żołnierzy119. Statut powtarzał zadania z rozkazu 

ministra ze stycznia 1957 r. jak i z dokumentów wyżej omawianych (projekt statutu z 1962 

r. oraz zakres działania Szefostwa z 1963 r.). Podobnie jak zakres działania z 1963 r. 

wprowadzał także zespół przy szefie z identycznymi zadaniami jak poprzednio, z tym, że w 

skład zespołu zamiast sekretarz KP Szefostwa wchodzili „członkowie powoływani przez 

Szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej spośród oficerów zajmujących kierownicze 

stanowiska w Szefostwie Wojskowej Służby Wewnętrznej”. Statut z lipca 1968 r. opisywał 

także zadania szefów zarządów okręgów i rodzajów sił zbrojnych (kierowanie zarządem, 

wytyczanie kierunków pracy podległych im oddziałów i wydziałów, dbanie o wysoki 

poziom moralno-polityczny i fachowy, współpraca z dowództwem i aparatem partyjno-

politycznym oraz z prokuraturą wojskową) oraz także powoływał zespoły doradcze przy 

szefach zarządów których skład określał szef WSW. Statut nadawał także uprawnienia 

szefom terenowych wydziałów i oddziałów oraz delegatur, którzy mieli za zadanie kierować 

pracą żołnierzy jednostek terenowych WSW (delegatur), dbać o ich wychowanie moralno-

polityczne i wiedzę fachową, współpracować z dowództwem i aparatem partyjno-

politycznym oraz organami prokuratury wojskowej120. Dowódcy jednostek (instytucji, 

zakładów) mieli obowiązek zawiadamiania organów WSW o przestępstwach, rozpatrywać 

wnioski i propozycję oficerów WSW, pomagać w przydzieleniu sprzętu, środków transportu 

                                                
116 Umocowania prawne Wojskowej Służby Wewnętrznej, oprac. B. Kapuściak, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 
2009, nr 31, s. 164–173. Zob. też: AIPN, SWSW, 2386/30946, Statut Wojskowej Służby Wewnętrznej, MON–
SWSW, Warszawa 1968. 
117 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/33, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0113/Org w sprawie 
usprawnienia systemu dowodzenia oraz zmian w strukturze kadry i systemie jej kształcenia, Warszawa, 23 XI 
1965 r., k. 222–227; ibidem, 1677/84/49, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 097/Org w sprawie 
opracowania i zatwierdzenia zakresów działania instytucji (dowództw, szefostw) szczebla centralnego i 
okręgowego, Warszawa, 2 VII 1968 r., k. 403–406. 
118 AIPN, SWSW, 2386/21478, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025 w sprawie zakresu 
zadań organów i jednostek Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XII 1968 r., k. 475. 
119 Statut Wojskowej Służby Wewnętrznej, 1 VII 1968 r., w: Umocowania prawne…, s. 165. 
120 Ibidem, s. 166–172. 



62 

i ludziach, podobnie jak w poprzednich projektach normatywnych. Statut dodatkowo 

wymieniał, że fachowe szkolenia odbywały się w OS WSW, a zarządy WSW okręgów i 

rodzajów sił zbrojnych miały prowadzić samodzielną gospodarkę finansową, nie podając 

jednak szczegółowych wytycznych121. 

 W latach 1957–1960 w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej trwały prace nad ustawą 

o Wojskowej Służbie Wewnętrznej. Wynikało to, zapewne, z potrzeby lepszego 

umocowania prawnego organów WSW i wykonywanych przez nią zadań. Wiązało się to 

również z wcześniejszą ustawą o Zarządzie Informacji NDWP122. Być może dostrzegano, że 

najlepszym umocowaniem prawnym dla działalności WSW będzie ustawa. Pierwszy i drugi 

projekt ustawy nie zawierał słowa kontrwywiad. Zapisano jedynie, że do właściwości 

organów WSW należy zabezpieczenie Sił Zbrojnych PRL „przed wrogą działalnością 

zwłaszcza szpiegowską i terrorystyczną”123. Głównie jednak zakładano, przynajmniej na 

drodze legislacyjnej, że organa WSW będą zajmować się sprawami porządkowymi, 

dochodzeniowymi i poszukiwaniami. W ramach tej działalności będą ściśle współpracować 

z MO124. 

 Biuro Prawne Gabinetu Ministra Obrony Narodowej zanegowało jednak jakąkolwiek 

potrzebę normowania prawnego WSW uznając rozkaz ministra obrony narodowej ze 

stycznia 1957 r. za wystarczający. Jak wówczas pisano: „Zbędne jest wydawanie tej ustawy 

dla nadania organom WSW uprawnień w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach 

karnych oraz wykonywania czynności śledczych na zlecenie prokuratorów wojskowych, 

ponieważ uprawnienia te zostaną nadane organom WSW ustawą o zmianie przepisów 

Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego […]. Zdaniem Biura Prawnego nie zachodzi 

również potrzeba ustawowego określenia zakresu działania WSW w sprawach związanych 

z utrzymaniem dyscypliny i porządku wojskowego przez żołnierzy oraz współdziałania z 

organami Milicji Obywatelskiej przy ściganiu przestępstw popełnionych przez osoby 

                                                
121 Ibidem, s. 172–173. 
122 Ustawa o Zarządzie Informacji Wojska Polskiego i jego organach, Lublin, 30 IX 1944 r. [w:] Wojsko Polskie 
na froncie Wschodnim 1943–1945. Wybór materiałów źródłowych, wyb. i oprac. C. Grzelak, H. Stańczyk, S. 
Zwoliński, Warszawa 1994, s. 100 (dokument nr 60). Zob. też: Ustawa o Zarządzie Informacji Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego i jego organach, 30 IX 1944 r., w: Historyczno-prawna analiza struktur 
organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944‒1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović i R. 
Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 178–181 (dokument nr 1). 
123 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/18954, Ustawa o Wojskowej Służbie Wewnętrznej (projekt), b.d. [1957 r.], k. 86. 
W drugim projekcie podobnie: „ochrona Sił Zbrojnych przed wrogą działalnością szpiegowską i 
terrorystyczną”. Cyt.: ibidem, Ustawa z dnia… o powołaniu organów Wojskowej Służby Wewnętrznej 
(projekt), b.d. [1957 r.], k. 88. Przedruk: Umocowania prawne…, s. 163–164. 
124 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/18954, Ustawa o Wojskowej Służbie Wewnętrznej (projekt), b.d. [1957 r.], k. 86; 
ibidem, Ustawa z dnia… o powołaniu organów Wojskowej Służby Wewnętrznej (projekt), b.d. [1957 r.], k. 
88. Przedruk: Umocowania prawne…, s. 163–164. 
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cywilne wspólnie z żołnierzami. Sprawy związane z utrzymaniem dyscypliny i porządku 

wojskowego regulują rozkazy i regulamin wydawane przez Ministra Obrony Narodowej 

[…]. Zasady współdziałania organów WSW z organami MO mogą być określane przez 

Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych bez wyraźnej delegacji ustawowej. 

[…] Ponadto nie wydaje się wskazane wydawanie projektowanej ustawy z tego względu, że 

pozostałe funkcje WSW, wykonywane również w Siłach Zbrojnych innych państw przez 

odpowiednie organy, nie są nigdzie regulowane w drodze ustawowej”125. 

 Z tą interpretacją dopiero w marcu 1960 r. zgodził się zastępca szefa WSW, płk. 

Tadeusz Pietrzak do którego trafił projekt ustawy126. Ostatecznie zarzucono wobec tego 

unormowanie organów WSW ustawą, pozostawiając jedynie przy rozkazie ministra obrony 

narodowej o ich sformowaniu ze stycznia 1957 r. 

 

6. Umundurowanie i wyposażenie 
 Wraz ze sformowaniem organów WSW jednym z pierwszych rozkazów szefa było 

powołanie komisji, której celem miało być opracowanie przepisów dotyczących 

umundurowania służby porządkowej WSW. W skład komisji weszli: mjr Feliks Laszuk 

(przewodniczący, zastępca szefa WAG), mjr Zbigniew Szyfler (szef Wydziału III Zarządu 

II SWSW), kpt. Marian Skarbek (kierownik Sekcji Mundurowej WAG) oraz por. Stanisław 

Jakima127. Do chwili wprowadzenia odpowiednich przepisów, szef WSW zarządzeniem 

ustalił ubiór dla służby porządkowej za wyjątkiem Oddziału WSW MW128. Umundurowanie 

było w kolorze wojsk lądowych z białymi otokami na czapkach, patki koloru białego z 

odznaką służby oraz białe sznury. Nosić je mieli wszyscy oficerowie, podoficerowie i 

szeregowcy wchodzący w skład służby dochodzeniowej i patrolowej oraz szefowie 

                                                
125 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/18954, Pismo szefa Biura Prawnego MON, ppłk. E. Boratyńskiego, Warszawa, 
8 VIII 1957 r., k. 83. Zob. też: Umocowania prawne…, s. 160. 
126 Zob. odręczną adnotację por. Zbigniewa Żołnierczyka na projekcie ustawy o Wojskowej Służbie 
Wewnętrznej, 8 III 1957 r., w: AIPN, SWSW, 2386/18954, k. 87v. 
127 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szef Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 05/IA/57 – Powołanie 
komisji celem opracowania przepisów ubiorczych służby porządkowej Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
Warszawa, 15 II 1957 r., k. 8. 
128 Początkowo ubiór miał być jednakowy dla wszystkich rodzajów służb. Według kmdra por. Mieczysława 
Żuka (Historia organów WSW, Gdynia 1986) na którego powołuje się kpt. Tadeusz Smoleński, zaprotestować 
miał w tej sprawie kmdr L. [raczej Zdzisław – dopisek BK] Strudziński, ówczesny dowódca Marynarki 
Wojennej. Spór o umundurowanie miał trwać do grudnia 1957 r. Zob. AIPN, Akademia Spraw Wewnętrznych 
(dalej ASW), 001834/2741, kpt. Tadeusz Smoleński, Powstanie i działalność Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Marynarki Wojennej jej rola w likwidacji zagrożeń politycznych (1956–1982), ASW, Warszawa 1987 (praca 
magisterska), s. 38–39. Problem w tym, że Strudziński od 11 X 1956 r. do 8 IX 1958 r. był słuchaczem 
Wyższego Akademickiego Kursu w Akademii Marynarki Wojennej im. K. Woroszyłowa w Leningradzie. 
Objął ponownie stanowisko dowódcy MW rozkazem z 12 I 1958 r. Zob. J. Królikowski, Admirałowie Polskiej 
Marynarki Wojennej 1945–2004, Toruń 2004, s. 138.  
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zarządów WSW OW, oddziałów, wydziałów, delegatur i posterunków, dowództwo KDO 

WSW, kadra wykładowcza i słuchacze kursów służby porządkowej, kierowcy przydzieleni 

do służby porządkowej w Szefostwie WSW i zarządach WSW OW oraz wszyscy kierowcy 

w oddziałach, wydziałach, delegaturach i posterunkach WSW. W czasie pełnienia służby 

patrolowej oficerowie i podoficerowie nadterminowi mieli nosić buty z cholewami, a 

podoficerowie i szeregowcy służby zasadniczej trzewiki żołnierskie. Dowódcy patroli byli 

uzbrojeni w broń krótką, a podoficerowie i szeregowi służby zasadniczej w pistolety 

maszynowe (wraz z torbą polową)129. 

 Wraz z powstaniem WSW KBW i WOP starano się dostosować mundury do 

organów WSW, z tym, że organa podległe MSW uzbrojono dodatkowo w pałki gumowe. 

Minister obrony narodowej sugerował ministrowi spraw wewnętrznych, Władysławowi 

Wisze, że podległe mu organy WSW nie będą doposażone w takie pałki, bo „nie ma potrzeby 

stosowania tego rodzaju środków do naruszających porządek wojskowy i publiczny 

żołnierzy a tym bardziej osób cywilnych”130. Z czasem jednak w organach WSW pojawiły 

się także gumowe pałki. 

 W 1957 r. na stanie służby porządkowej i ochronnej były karabinki 7,62 mm, 

pistolety maszynowe PM-K (czyli pistolety maszynowe produkcji radzieckiej typu PPSza, 

PPS-43 7,62 mm, bądź zmodernizowana wersja polską, wz. 43/52 określana też jako PPS-

M] oraz ręczne karabiny maszynowe RPD (typu DP i DPM) 7,62 mm. We wrześniu 1957 r. 

nastąpiła zmiana uzbrojenia. Pistolety maszynowe PM zostały zastąpione Kbk (w tym 

wypadku był to karabinek AK [ros. Aвтомат Калашникова] 7,62 mm zwany potocznie 

„Kałasznikow”, bądź jego zmodernizowana wersja AKS)131. Zmiana dotyczyła tylko 

żołnierzy służby porządkowej – żołnierz plutonów samochodowych, podoficerowie 

gospodarczy czy kierowcy dalej wyposażeni byli w PM. Pistolety przysługiwały oficerom 

kontrwywiadu oraz oficerom i podoficerom służby porządkowej (dowódcom i szefom 

kompani oraz dowódcom plutonów), pisarzom i inspektorom samochodowym. Od 

sformowania WSW oficerowie mieli na wyposażeniu sowieckie pistolety TT (potocznie 

                                                
129 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0013/I/57, Warszawa, 15 
III 1957 r., k. 18. 
130 AIPN, SWSW, 2386/18954, Pismo ministra obrony narodowej do ministra spraw wewnętrznych 
Władysława Wichy, Warszawa, 18 IV 1957 r., k. 63 
131 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/79, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0167/Org., 5 IX 1957 r., 
k. 18–31. W połowie lat sześćdziesiątych zmodernizowano pistolet maszynowy wersja AKM kaliber 7,62 mm. 
Zob. CAW, Departament Finansów MON, 473/92/147, Skrót referatu o projekcie Narodowego Planu 
Gospodarczego i budżetu MON na 1966 r. na sejmową komisję obrony narodowej, 22 XI 1965 r., k. 193.  
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zwane „tetetką”) wzór 33 – 7,62mm132, chociaż nieetatową broń na jaką pozwalał nosić szef 

WSW w większości oficerowie wybierali „Walthera” (prawdopodobnie model PPK) kaliber 

7,65 mm (7 nabojów w magazynku plus siedem zapasowych)133.  

 Już 11 lutego 1957 r. w związku ze sformowaniem organów WSW szef Sztabu 

Generalnego nakazał Szefostwu Służby Samochodowej namalować farbą białą na 

motocykle z wózkiem M-72 i samochody osobowo-terenowe będące w dyspozycji pionu 

porządkowego WSW znak rozpoznawczy litery „WSW” otoczone kołem134. 

 Kolejne zarządzenie szefa WSW z listopada 1957 r. ujednoliciło przepisy odnoszące 

się do zasad umundurowania. Wszyscy żołnierze organów WSW mieli nosić mundury z 

odznakami WSW za wyjątkiem oficerów kontrwywiadu, którzy mogli nosić ubiory 

wojskowe różnych rodzajów wojsk lub ubrania cywilne w zależności od wykonywanych 

czynności i potrzeb135. Do munduru wyjściowego i służbowego trzeba było nosić biały sznur 

oraz pasy i futerały na broń także koloru białego. Przepisy jednak zezwalały by w przypadku 

występowania w mundurze bez sznura służbowego nosić pasek koloru naturalnego. 

Dodatkowo szef kazał żołnierzom WSW służb kwatermistrzowskich, administracji, 

medycznej i samochodowej nosić odznaki swoich służb na białych patkach136.  

 Oficerowie kontrwywiadu wojskowego oraz część oficerów dochodzeniowo-

porządkowych, którzy wykonywali funkcje specjalne nie mieli obowiązku nosić mundurów 

                                                
132 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 074 w sprawie odstrzelania 
pistoletów wz. 33 TT pozostających na ewidencji Szefostwa WSW, 12 IV 1960 r., k. 197–199. 
133 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 37 dot. uznania za broń służbową 
nieetatowej krótkiej broni palnej, 22 II 1960 r., k. 129–131; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 39 dot. uznania za broń służbową nieetatowej krótkiej broni palnej, 25 II 1960 r., k. 133; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 58 dot. uznania za broń służbową nieetatowej 
krótkiej broni palnej, 24 III 1960 r., k. 167; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 73 dot. 
uznania za broń służbową nieetatowej krótkiej broni palnej, 12 IV 1960 r., k. 196; ibidem, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 98 dot. uznania za broń służbową nieetatowej krótkiej broni palnej, 5 V 
1960 r., k. 249; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 146 dot. uznania za broń służbową 
nieetatowej krótkiej broni palnej, 23 VI 1960 r., k. 348. 
134 CAW, Sztab Generalny Wojska Polskiego, 1703/87/20, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 5/Sztab. 
– wprowadzenie znaku rozpoznawczego samochodów będących w dyspozycji Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, Warszawa, 11 II 1957 r., k. 6–7. 
135 Problem umundurowania dla pionu kontrwywiadowczego zastępca szefa WSW, płk Tadeusz Pietrzak 
rozwiązał już na samym początku sformowania WSW, uznając, że oficerowie KW mogą chodzić w mundurach 
wszystkich rodzajów wojska, mundurach WSW oraz ubraniach cywilnych według potrzeb operacyjnych: 
„Odpowiedź jest prosta. Oficer kontrwywiadu powinien chodzić w takim mundurze, w jakim chodzenie 
zabezpieczy jego konspirację pracy.” Zob. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa 
aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 77–78. Stamtąd też cytat.  
136 W przepisach brakło wzmianki o białych otokach na czapkach, które wcześniej się pojawiły. Zob. AIPN, 
SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 051/C, Warszawa 8 XI 1957 r., k. 
146–147. 
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WSW. W związku z tym pobierali równowartość pieniężną za tzw. należności 

mundurowe137. 

 W 1959 r. w całym wojsku zmieniono umundurowanie polowe dla żołnierzy służby 

zasadniczej oraz umundurowanie dla lotnictwa koloru stalowego. Umundurowanie polowe 

nowego typu weszło jednak na stan zapasów nienaruszalnych, a żołnierzom służby 

zasadniczej wydano zapasy umundurowania starego wzoru138. Dopiero rok później na 

większą skalę zaczęto wprowadzać nowe mundury w wojskach lądowych (ubiór wyjściowo-

galowy, ubiór służbowy i płaszcze sukienne). W tym roku zakończono też 

przemundurowanie kadry wojsk lotniczych139. 

 W związku ze zmianą umundurowania, szef WSW polecił nosić mundury z odznaką 

„WSW” podoficerom i oficerom Zarządu II Szefostwa, Komendy Ochrony oraz dyżurnym 

operacyjnym, w zarządach okręgów i Oddziale WSW MW w Oddziale (wydziale) II, 

plutonie ochrony i oficerom dyżurnym, a w oddziałach (wydziałach) terenowych oraz 

podległych delegaturach – żołnierzom pionu dochodzeniowo-porządkowemu, plutonu 

(kompanii) piechoty, inspektorom samochodowym oraz oficerom dyżurnym. W Ośrodku 

Szkolenia WSW mundury z odznaką służby mieli nosić żołnierze kursów dochodzeniowo-

porządkowych, cyklu prawno-dochodzeniowego, cyklu liniowo-porządkowego, batalionu 

szkolnego, pododdziału ochrony i oficerowie dyżurni. Obowiązkiem tym objęci byli 

również wszyscy żołnierze Komendy Ochrony MON Szefostwa WSW, batalionu 

ochronnego WSW, 1. kompanii regulacji ruchu WSW, 90. kompanii samochodowej 

Szefostwa WSW oraz wszyscy żołnierze służby zasadniczej którzy pełnią służbę w organach 

WSW. Z obowiązku oprócz oficerów kontrwywiadu wojskowego byli zdjęci oficerowie 

dochodzeniowo-porządkowi wyznaczeni do pracy operacyjno-poszukiwawczej oraz 

kierowcy pojazdów w czasie wykonywania przez dysponentów tych pojazdów zadań, które 

uzasadniały zmianę oznak wojskowych140.  

 Ubiór żołnierzy WSW wyglądał więc następująco:  

                                                
137 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0189, 11 VIII 1960 r., k. 59–63; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0201, 23 VIII 1960 r., k. 87–92; ibidem, Rozkaz 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0203, 23 VIII 1960 r., k. 94–97; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0205, 27 VIII 1960 r., k. 99–104; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0206, 27 VIII 1960 r., k. 105–109; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
0207, 27 VIII 1960 r., k. 110–114. 
138 CAW, Departament Finansów MON, 473/92/147, Referat posła Szymanka o projekcie budżetu MON na 
rok 1959 na sejmową komisję obrony narodowej, 14 I 1959 r., k. 81. 
139 CAW, Departament Finansów MON, 473/92/147, Referat posła Szymanka o projekcie budżetu MON na 
rok 1960 na sejmową komisję obrony narodowej, 10 XII 1959 r., k. 93. 
140 AIPN, SWSW, 3426/60, Pismo [szefa WSW] nr A Pf 89, Warszawa, 3 XI 1961 r., k. 8–9. 
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 – nakrycie głowy – czapka zielona z brązowym daszkiem wojsk lądowych z białym 

otokiem (WSW) wraz z orzełkiem metalowym także wojsk lądowych; w przypadku 

żołnierzy służby patrolowej był to hełm zielony z białym emblematem orzełka i napisem 

WSW na przedniej części, 

 – mundur służbowy szewiotowy, spodnie służbowe (narciary) o rurkowatym kroju, 

korpusówki WSW, naszywka WSW na lewym rękawie, pas biały skórzany dwubolcowy, 

kabura biała skórzana na broń osobistą, sznur (w przypadku dowódcy patrolu lub munduru 

galowego oficerów WSW), koszula wyjściowa koloru bladozielonego, krawat wyjściowy 

zielony,  

 – trzewiki koloru brązowego (wraz z opinaczami), do munduru galowego zakładano 

pantofle141. 

 

                                                
141 Zob. Wojsko 1943–1968. Czas odmierzył dwadzieścia pięć lat, red. Z. Szkoda, J. Dubrawski, Warszawa 
1968, b.p.; C. Szarugiewicz, M. Król, Mundur i wyposażenie Żołnierza Polskiego 1943–1995. Wojska lądowe, 
Wrocław 2013, s. 172. 
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II. Szefostwo WSW i jednostki podległe 
1. Szefostwo WSW 
 Centralnym organem kierowniczym Wojskowej Służby Wewnętrznej było 

Szefostwo na czele z szefem (od początku sformowania WSW na etacie generała dywizji) i 

dwoma zastępcami (etaty generała brygady). Etaty generalskie w kierownictwie organów 

kontrwywiadu i służby porządkowej (podobnie zresztą jak w GZI) stawiały te służby 

wysoko w strukturach komunistycznej armii1. Według pierwszego etatu z 10 stycznia 1957 

r. stan osobowy wynosił 190 żołnierzy oraz 32 osoby kontraktowe2. Poza etatem znalazł się 

żłobek, przedszkole i zatrudnieni tam pracownicy, a także obsługa kotłowni (kierownik i 

palacze Centralnego Ogrzewania) i inwentarza przy gospodarce hodowlanej Wydziału 

Administracyjno-Gospodarczego (dalej WAG) oraz sprzątaczki. Personel pomocniczy 

podlegał pod WAG3. Zaopatrzeniem Szefostwa zajmował się Kwatermistrz Instytucji 

Centralnych MON, a zarządów WSW odpowiedni dowódcy okręgów wojskowych. 

                                                
1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Zarząd VI Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej 
Zarząd VI SG WP), 1544/73/43, Etat nr D1/13 (1/13) Głównego Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego, 30 XI 1944 r., k. 2; ibidem, 1544/73/163, Etat nr Z 8/15 Głównego Zarządu Informacji 
Wojska Polskiego, 12 IX 1945 r., k. 2; ibidem, 1544/73/866, Etat nr 32/20 Głównego Zarządu Informacji 
Wojska Polskiego, 31 X 1946 r., k. 2; ibidem, 1544/73/1150, Etat nr 32/37 Głównego Zarządu Informacji, 26 
I 1948 r., k. 2; ibidem, 1544/73/1387, Etat nr 32/58 Głównego Zarządu Informacji, 21 XI 1949 r., k. 2; ibidem, 
1544/73/1728, Etat nr 32/80 Głównego Zarządu Informacji, 12 III 1951 r., k. 2; ibidem, 1544/73/2682, Etat nr 
32/137 Głównego Zarządu Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 16 XII 1954 r., k. 2; ibidem, 
1544/73/3159, Etat nr 035/1 Głównego Zarządu Informacji, b.d. [6 XII 1955 r.], k. 2. Pamiętać trzeba jednak, 
że w 1946 r. etat przewidywał na stanowisku szefa GZI stopień etatowy generała brygady, a dla zastępców 
stopień pułkownika. Zob. ibidem, 1544/73/354, Etat nr 32/1 Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, 
1 III 1946 r., k. 2. Natomiast w okresie 1952–1954 szef GZI był podniesiony aż do stopnia etatowego generała 
broni, a jego zastępcy do stopnia generała dywizji. Zob. ibidem, 1544/73/2351, Etat nr 32/107 Głównego 
Zarządu Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 11 IV 1952 r., k. 2. Na ten temat zob. Z. Palski, 
Informacja Wojska Polskiego 1943‒1957, Warszawa 2016, s. 22.  
2 Wprowadzonego przez szefa WSW 1 II 1957 r. zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 0013 z 21 I 1957 r., jednak rozkazy nominacyjne wojskowych były z datą 28 I 1957 r. 
Wraz z etatem nr 32/174 szef WSW wprowadził również dwa inne: 32/206 (40. Kompanii Wartowniczej) oraz 
32/207 (90. Kompanii Samochodowej). Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Szefostwo 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (dalej SWSW), 2386/18203, Rozkaz dzienny nr 04 szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, Warszawa 5 II 1957 r., k. 13. Zmiana Wydziału Polityczno-Wychowawczego na Wydział 
Polityczny nastąpiła zarządzeniem szefa SG WP, zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/76, Zarządzenie 
szefa Sztabu Generalnego nr 0068/Org, 17 IV 1957 r., k. 174–177. Przenoszenie na nowe stanowiska nastąpiło 
w poniedziałek, 28 I 1957 r. (szefa i część kadry kierowniczej minister obrony narodowej mianował z datą 17 
I 1957 r. – czwartek), mimo, że etaty były ważne od 1 lutego (piątek). Co więcej, bardzo często szefowie 
zarządów WSW okręgów i Oddziału WSW MW wcześniej mianują rozkazem personalnym oficerów na 
wybrane stanowiska. Rozkazy szefa WSW potwierdzające mianowanie szły nawet z miesięcznym 
opóźnieniem. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3683, Etat nr 32/174 Szefostwa Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej, 10 I 1957 r., k. 8v. 
3 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 019, 23 II 1957 r., k. 45–
48. Kierowniczką przedszkola była w tym czasie Krystyna Karczewska, natomiast żłobka – Kazimiera Guzik, 
intendentką przedszkola Elżbieta Sobotka, a żłobka – Maria Pietraszek. Ibidem, k. 49. Duża grupa osób 
cywilnych, jak: kierownik kotłowni (Jan Gibowski), co najmniej 18 palaczy CO (część zatrudnionych na 
umowy sezonowe), elektryk, konserwator-elektryk, hydraulik, konserwator-hydraulik, konserwator ogólny, 
konserwator-stolarz, co najmniej 5 pielęgniarek, praczki, pomoc praczki żłobka i higienistka, opiekunki i 
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Struktury Szefostwa WSW wyglądały następująco4: 

 

 

 

                                                
kucharki przedszkola i żłobka, oraz sprzątaczki podlegali pod Sekcję Kwaterunkową, a robotnicy kuchenni (co 
najmniej 4 osoby) pod Sekcję Żywnościową WAG/Oddziału Administracyjno-Gospodarczego SWSW, ale 
znajdowali się poza etatem (zatrudnieni na podstawie umów o pracę). Zob. ibidem, 3426/90, Rozkaz dzienny 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 035, 18 III 1957 r., k. 89–93. 
4 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3683, Etat nr 32/174 Szefostwa Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej, 10 I 1957 r., k. 2–8v. Jedyne kosmetyczne zmiany w etacie nastąpiły 17 IV 1957 r. 
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 Zmiany poszczególnych etatów nastąpiły w czerwcu tego roku, kiedy przeniesiono 

stare etaty na nowe, m.in. Szefostwa WSW (z nr 32/174 na 32/209) czy Oddziału WSW 

Warszawa (z nr 32/178 na 32/213)5, ale zmiany planowane były już w pierwszej połowie 

lutego 1957 r.6. Od stycznia do marca następowało przeszeregowywanie żołnierzy i 

wyznaczanie ich na nowe stanowiska7. Większość kadry została powołana do piastowania 

identycznych funkcji jak w Informacji Wojskowej, część przesunięto do nowego, 

porządkowego pionu lub oddawano początkowo do dyspozycji szefa WSW lub szefów 

zarządów WSW okręgów bądź Oddziału WSW MW8. Dopiero z czasem wyznaczano ich na 

stanowiska służbowe. Zbędnych żołnierzy oddelegowywano do MSW lub do dyspozycji 

Departamentu Kadr MON na piastowanie funkcji w wojskowych komendach rejonowych 

albo przenoszono do rezerwy9. 

 Struktury Szefostwa WSW miały prosty schemat: 

 Zarząd I – zajmował się kontrwywiadem wojskowym i profilaktyką 

kontrwywiadowczą. Miał za zadanie osłaniać Wojska Lotnicze (Wydział III) oraz prowadzić 

sprawy z pozycji zagranicy i osłaniać wywiad wojskowy (Oddział II i Wydział IV). Ściśle 

                                                
5 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0031/F, Warszawa 25 VI 
1957 r., k. 84. Zmiany personalne nastąpiły od rozkazu personalnego szefa WSW nr 0110, zob. AIPN, SWSW, 
2386/18203, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0110, Warszawa, 19 VI 1957 r., k. 
365–379. 
6 W ramach podobnego stanu osobowego planowano wprowadzić do etatów delegatury i posterunki WSW. 
Szefowie zarządów WSW OW i Oddziału MW WSW mogli kierować wnioski o to do 10 III 1957 r. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 84. 
7 Pierwsze rozkazy personalne szefa WSW z nowymi nominacjami nosiły datę 1 II 1957 r. (piątek). Od tego 
dnia nastąpiła także ponowna, nowa numeracja rozkazów, pomimo, że wcześniejsze wydawał płk Kokoszyn 
już jako szef WSW (od 17 I 1957 r.). Zob. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz personalny szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 01, Warszawa, 1 II 1957 r., k. 1. 
8 AIPN, SWSW, 3426/89, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 022, Warszawa, 31 I 
1957 r., k. 116–126. 
9 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 02, Warszawa, 2 II 
1957 r., k. 2; ibidem, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 07, Warszawa, 5 II 1957 r., 
k. 13; ibidem, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 010, Warszawa, 11 II 1957 r., k. 
22; ibidem, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012, Warszawa, 18 II 1957 r., k. 24–25; 
ibidem, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025, Warszawa, 2 III 1957 r., k. 64–65; 
ibidem, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 026, Warszawa, 4 III 1957 r., k. 68–69; 
ibidem, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 027, Warszawa, 5 III 1957 r., k. 71; ibidem, 
Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 028, Warszawa, 6 III 1957 r., k. 74; ibidem, Rozkaz 
dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 029, Warszawa, 6 III 1957 r., k. 77; ibidem, Rozkaz dzienny 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 031, Warszawa, 8 III 1957 r., k. 80–81; ibidem, Rozkaz dzienny 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 032, Warszawa, 8 III 1957 r., k. 84; ibidem, Rozkaz dzienny szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 035, Warszawa, 18 III 1957 r., k. 89–90; ibidem, Rozkaz dzienny szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 039, Warszawa, 21 III 1957 r., k. 101–102; ibidem, Rozkaz dzienny szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 042, Warszawa, 23 III 1957 r., k. 112. W późniejszym okresie dalej trwał 
proces zwalniania z organów WSW i przeszeregowywania oficerów, ale nie przybierał on już tak dużych 
rozmiarów. 
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też współpracował z Zarządem II Sztabu Generalnego WP i odpowiednimi departamentami 

MSW10; 

 Zarząd II – była to służba porządkowa i dochodzeniowa. Pion ten w swoich 

zadaniach posiadał dużo nowych obowiązków. Oddział I koordynował i nadzorował pracę 

dochodzeniową w terenie, a Oddział II (informacyjno-szkoleniowy) zbierał i analizował 

sprawozdania z pracy porządkowej. Wydział III zbierał i sporządzał informacje o wynikach 

pracy służby porządkowej w Wojskach Lotniczych11. Pion porządkowy tworzony był więc 

bez możliwości oparcia się na jakichkolwiek wzorach innych wschodnich służb12; 

 Oddział III Inwigilacji i Techniki – zajmował się obserwacją wizualną i zewnętrzną 

oraz ustaleniami dla Instytucji Centralnych MON i Warszawskiego Okręgu Wojskowego 

(Wydział I) a także techniką operacyjną, czyli zakładaniem podsłuchów, dokumentowaniem 

fotograficznym itp. przedsięwzięciami specjalnymi (Wydział II)13; 

 Wydział IV Analityczno-Sprawozdawczy – zajmował się zbieraniem i 

analizowaniem danych o wrogiej działalności w wojsku i jego otoczeniu, dokumentowaniem 

przeprowadzanych kombinacji operacyjnych i złożonych przedsięwzięć, opracowywaniem 

materiałów szkoleniowych na potrzeby organu WSW, jak i całego wojska (w ramach tzw. 

profilaktyki kontrwywiadowczej)14. 

 Oddział Ogólny (zwany też potocznie Oddziałem V) – zajmował się sprawami 

organizacyjnymi, szyfrowo-kodowymi i mobilizacyjnymi. Miał pod sobą archiwum i 

ewidencję operacyjną. 

 Wydział Polityczny – nadzorował z ramienia GZP WP aparat polityczny w 

Szefostwie i podległych mu zarządach okręgów (równorzędnych). 

                                                
10 CAW, GZP, 606/92/28, Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 
1956 r.], k. 156. 
11 Planowany był też w Oddziale II Wydział Inspekcyjny, który nadzorowałby pracę porządkową na wszystkich 
szczeblach i opracowywał wytyczne dotyczące tej pracy. Prawdopodobnie utworzony Wydział III odpowiadał 
jednak za Wojska Lotnicze, gdyż brakowało wtedy przy dowództwie odpowiedniej jednostki (zarząd, oddział 
WSW) równorzędnej zarządom okręgów do osłony lotnictwa. CAW, GZP, 606/92/28, Projekt struktury i 
zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 1956 r.], k. 156–157. 
12 Zbliżony model oparty na pionie prewencyjnym i kontrwywiadowczym posiadała Kuba. Po 1968 r. również 
Czechosłowacja chciała pion wojskowy – III Zarząd MSW (III. správa Sbor národní bezpečnosti), występujący 
też pod nazwą Głównego zarządu kontrwywiadu wojskowego (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, HS 
VKR) podporządkować pod MON i oprzeć na podobnych strukturach jak WSW. Zob. P. Blažek, P. Žáček, 
Czechosłowacja [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, 
red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 245–324. 
13 CAW, GZP, 606/92/28, Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 
1956 r.], k. 157. 
14 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 008/E/57 dotyczące dopływu 
materiałów dla Wydziału Sprawozdawczo-Analitycznego WSW, Warszawa 4 III 1957 r., k. 11–13; CAW, 
GZP, 606/92/28, Projekt struktury i zakresu działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [grudzień 1956 
r.], k. 157. 
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 Pierwsza obsada etatowa Szefostwa WSW wyglądała następująco: 

 

Tabela nr 7. Obsada Szefostwa WSW styczeń-czerwiec 1957 według etatu nr 32/174 z 10 I 1957 r. 
(nominacje na stanowiska od 1 II 1957 r., chyba że inaczej zaznaczono w tabeli) 

Kierownictwo   
szef WSW płk Aleksander Kokoszyn od 17 I 1957 
zastępca szefa WSW ppłk Tadeusz Pietrzak od 17 I 1957 
zastępca szefa WSW płk Edward Radzieńczak od 17 I 1957 
sekretarz organizacji partyjnej brak danych stanowisko oficerskie 
starszy dyżurny operacyjny mjr Ronald Mazur   
starszy dyżurny operacyjny kpt. Paweł Balicki   
dyżurny operacyjny kpt. Ryszard Lipiński   
dyżurny operacyjny kpt. Marian Wójcik   

Wydział Polityczno-Wychowawczy (od 17 IV 1957 Wydział 
Polityczny)   
szef wydziału ppłk Mieczysław Grudzień od 31 I 1957 
starszy instruktor mjr Jan Kubacki od 31 I 1957 

starszy instruktor mjr Antoni Ciarka 

od 9 I 1957 oddelegowany do 
MKKiN w Indochinach, od 31 I 
1957 mianowany na starszego 
instruktora 

instruktor por. Fryderyk Guzik od 31 I 1957 

instruktor kpt. Tadeusz Zieliński 
od 25 I 1957, według rozkazu 
MON od 31 I 1957 

starsza maszynistka/referent-
maszynistka Sabina Miernik 

zmiana nazwy stanowiska od 
17 IV 1957 

Klub 

od 17 IV 1957 r. klub skreślony 
z etatu, a stanowisko 
kierownika klubu przesunięte 
bezpośrednio pod Wydział 
Polityczny 

kierownik klubu por. Ryszard Kaźmierczak od 31 I 1957 

starszy kinoradiomechanik 
st. sierż. nadt. Marceli 
Pawłowski od 1 II do 23 IV 1957 

pomocnik kinoradiomechanika (szeregowy) brak danych 
kierownik biblioteki Lidia Jędrzejewska do 31 V 1957 
Komitet PZPR od 17 IV 1957 r. 
sekretarz komitetu PZPR (stanowisko oficerskie) brak danych 
instruktor kpt. Stefan Nowacki od 22 V 1957 
Zarząd I   
szef zarządu ppłk Tadeusz Kurowski od 17 I 1957 
zastępca szefa zarządu vacat oficer w stopniu pułkownika 
starszy referent Halina Knapiuk   
starsza maszynistka Halina Nowak   
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starsza maszynistka Irena Macińska   
starsza maszynistka Jadwiga Uchlik   
Oddział I   
szef oddziału ppłk Władysław Mrowiec od 28 I 1957 
starszy pomocnik szefa oddziału ppłk Anatol Leszczyński   
starszy pomocnik szefa oddziału mjr Aleksander Wojtowicz   
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Kazimierz Bejenka   
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Władysław Gendera   
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Marian Łokot   
pomocnik szefa oddziału kpt. Mieczysław Figura   
pomocnik szefa oddziału kpt. Wiesław Lewandowski   
pomocnik szefa oddziału kpt. Eugeniusz Wierucki   
Oddział II   
szef oddziału mjr Zdzisław Poniatowski od 28 I 1957 
starszy pomocnik szefa oddziału mjr Adam Gerod   
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Zbigniew Bąk   
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Ryszard Kalinowski do 12 VI 1957 
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Tadeusz Peda   
pomocnik szefa oddziału kpt. Jan Hadera   
pomocnik szefa oddziału por. Antoni Kubiak do 12 VI 1957 
pomocnik szefa oddziału por. Jerzy Pawlak   
pomocnik szefa oddziału por. Stanisław Sas   
Wydział III Wojsk Lotniczych   
szef wydziału mjr Ireneusz Krupa   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Ludwik Ciołkowiak   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Edward Kot   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Zdzisław Galczak   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Stanisław Szymczak   
Wydział IV   
szef wydziału mjr Jakub Mikanowski od 28 I 1957 
starszy pomocnik szefa wydziału ppłk Mieczysław Boguta   
starszy pomocnik szefa wydziału ppłk Edmund Czekała   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Henryk Jusiński   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Kazimierz Piecychna   
pomocnik szefa wydziału mjr Jerzy Buczyński   
pomocnik szefa wydziału kpt. Jan Łągiewka   
pomocnik szefa wydziału kpt. Aleksander Śliwiński   
Zarząd II   
szef zarządu płk Andrzej Adrian od 17 I 1957 
zastępca szefa zarządu ppłk Zdzisław Michałowski od 17 I 1957 
starszy referent Zofia Skarbek   
starsza maszynistka Zofia Janek   
starsza maszynistka Helena Setla   
Oddział I   
szef oddziału ppłk Edward Zając od 28 I 1957 
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starszy pomocnik szefa oddziału ppłk Kazimierz Michalak   
starszy pomocnik szefa oddziału mjr Marian Strzemieczny   
starszy pomocnik szefa oddziału kpt. Zdzisław Bednarski   
pomocnik szefa oddziału mjr Edward Kalinowski   
pomocnik szefa oddziału kpt. Antoni Latka   
pomocnik szefa oddziału kpt. Władysław Matkowski   
pomocnik szefa oddziału por. Jan Banach   
pomocnik szefa oddziału por. Jan Karalus   
pomocnik szefa oddziału por. Mieczysław Landzberg   
pomocnik szefa oddziału por. Zdzisław Przepiórka   
Oddział II   
szef oddziału płk Władysław Wilhelmi od 28 I 1957 
zastępca szefa oddziału ppłk Aleksander Dzwonek   
pomocnik szefa oddziału mjr Roman Krysztofczyk   
pomocnik szefa oddziału mjr Tadeusz Muszel   
pomocnik szefa oddziału mjr Karol Pitkiewicz   
pomocnik szefa oddziału kpt. Tadeusz Jurczak   
pomocnik szefa oddziału kpt. Wacław Szwugier   
pomocnik szefa oddziału kpt. Witold Wiśniewski   
pomocnik szefa oddziału por. Jan Wolski   
pomocnik szefa oddziału ppłk Henryk Żytomierski od 25 II 1957 
Wydział III   
szef wydziału mjr Zygmunt Szyfler do 19 VI 1957 
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Józef Bartosik   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Bernard Kędzierski   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Stanisław Pietraniec   

pomocnik szefa oddziału kpt. Jerzy Puczyński 
do 25 II 1957, następnie do 
dyspozycji szefa WSW 

  mjr Gustaw Peszel od 27 II 1957 
pomocnik szefa oddziału por. Roman Napiórkowski   
Oddział III - Inwigilacji i Techniki   
szef oddziału ppłk Edmund Waśko od 17 I 1957 
zastępca szefa oddziału mjr Wacław Kryński   
oficer gospodarczy por. Edward Drzał   
sekretarz-maszynistka/starszy 
referent Barbara Romanowska 

zmiana nazwy stanowiska od 
17 IV 1957 

Wydział I   
szef wydziału kpt. Jerzy Berliński   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Henryk Wnuk   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Marian Bornikowski   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Władysław Krzyżanowski   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Wiesław Lorens   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Eugeniusz Raszewski   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Tadeusz Szczęsny   
pomocnik szefa wydziału por. Józef Chyżewski   
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pomocnik szefa wydziału por. Antoni Fiema   
pomocnik szefa wydziału por. Stanisław Florczyk   
pomocnik szefa wydziału por. Józef Janiszewski   
pomocnik szefa wydziału por. Stanisław Laszuk   
pomocnik szefa wydziału por. Stefan Mierzał   
pomocnik szefa wydziału por. Henryk Sobieszczański   
pomocnik szefa wydziału por. Jan Śliwa   
pomocnik szefa wydziału por. Stanisław Wisz   
pomocnik szefa wydziału ppor. Antoni Kania   
pomocnik szefa wydziału por. Stanisław Przybysz   
pomocnik szefa wydziału chor. Stanisław Gęborski   
pomocnik szefa wydziału chor. Czesław Haberek   
pomocnik szefa wydziału st. sierż. nadt. Maria Wdowiak   
Wydział II   
szef wydziału kpt. Stefan Kopacz   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Ryszard Mikołajczyk   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Władysław Wróblewski   
starszy pomocnik szefa wydziału por. Wojciech Rozpendek   
pomocnik szefa wydziału kpt. Zdzisław Jaworek   
pomocnik szefa wydziału kpt. Józef Kwiek   
pomocnik szefa wydziału kpt. Arkadiusz Maruszewski   
pomocnik szefa wydziału kpt. Aleksander Macuba   
pomocnik szefa wydziału kpt. Marian Wręga   
pomocnik szefa wydziału por. Jerzy Lisiecki   
stenograf-maszynistka Jadwiga Mielnik   
Wydział IV Analityczno-Sprawozdawczy   

szef wydziału ppłk Jerzy Sateja 

od 28 I 1957; od 23 V 1957 
oddelegowany czasowo do 
kierowania Zarządem WSW 
POW 

starszy pomocnik szefa wydziału mjr Leopold Cetlin   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Franciszek Doburzański   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Leopold Wąsiel   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Stanisław Dobrzański   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Edward Szczęsny   
referent Zofia Kuś   
starsza maszynistka Jadwiga Grabeus   
Oddział Ogólny (zwany też Oddziałem V)   
szef oddziału płk Isser Rabinowicz  od 17 I 1957 
zastępca szefa oddziału mjr Jan Ćwik   
Wydział I   
szef wydziału kpt. Zenon Duda   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Tadeusz Nita   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Edmund Waszak   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Jan Bałut   
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starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Stefan Burda   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Roman Czop   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Kazimierz Rubin   
pomocnik szefa wydziału kpt. Jerzy Szafrański   
pomocnik szefa wydziału ppor. Zdzisław Żołnierczyk   
starszy referent Janina Malinowska   
starszy referent Czesława Swat   
referent Anna Kurowska   
referent Wiesława Gołębiak   
Wydział II Kodowo-Szyfrowy   
szef wydziału mjr Jan Polak   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Józef Fudała   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Edmund Soporowski   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Stefan Zych   
pomocnik szefa wydziału kpt. Zdzisław Fabisiak   
pomocnik szefa wydziału kpt. Jan Mąka   
pomocnik szefa wydziału por. Tadeusz Wites   

telegrafista 
sierż. nadt. Stanisław 
Kardymowicz   

telegrafista brak danych 3 plutonowych 
Sekcja Mobowo-Etatowa   
kierownik sekcji kpt. Tadeusz Nowak   
starszy pomocnik szefa sekcji por. Stanisław Jakima   
starszy pomocnik szefa sekcji por. Marian Ślifierz   
Kancelaria   
kierownik kancelarii mjr Wacława Bocheńska   
kancelista sierż. nadt. Czesław Popiołek   
kancelista sierż. nadt. Kazimierz Skorupka   
starszy referent Jadwiga Pocheć   
starsza maszynistka Genowefa Sasin   
starsza maszynistka Jadwiga Rubin   
Wydział Kadr   
szef wydziału ppłk Zbigniew Dłubak od 28 I 1957 
zastępca szefa wydziału kpt. Stanisław Jankowski   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Stanisław Pochmara   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Marian Swat   
starszy pomocnik szefa wydziału kpt. Marian Wójcikowski   
starszy pomocnik szefa wydziału brak danych oficer w stopniu majora 
referent Danuta Gol   
Sekcja Ewidencji   
kierownik sekcji mjr Władysław Raba   
starszy pomocnik szefa mjr Stanisława Wieruszewska   
pomocnik szefa por. Lucjan Erszkowski   
starszy referent Kazimiera Bednarek   
starszy referent Janina Perczyńska   
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Wydział Finansów   
szef wydziału mjr Stanisław Goworek   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Mieczysław Błaziak   
starszy pomocnik szefa wydziału mjr Michał Wasilewski   
pomocnik szefa wydziału por. Józef Putek   
pomocnik szefa wydziału por. Czesław Winiarski   
pomocnik szefa-płatnik por. Leopold Kozłowski   
starszy referent Janina Danielkiewicz   
Wydział Administracyjno-Gospodarczy   
szef wydziału płk Henryk Flikierski od 28 I 1957 
zastępca szefa wydziału mjr Feliks Laszuk   
kancelista st. sierż. nadt. Zenon Wojtalak 1-20 II 1957 
  plut. nadt. Jan Ziomek od 1 III 1957 
starsza maszynistka Weronika Godlewska   
Sekcja Żywnościowa   
kierownik sekcji ppor. Władysław Skrobski   
podoficer żywnościowy st. sierż. nadt. Józef Piwek   

magazynier żywnościowy 
st. sierż. nadt./plut. Wincenty 
Oleszczyk   

Sekcja Mundurowa   
kierownik sekcji kpt. Marian Skarbek   
podoficer mundurowy sierż. nadt. Jerzy Marcinkowski   
magazynier mundurowy plut. nadt. Czesław Kubiak   
magazynier sprzętu sportowego brak danych kapral 
Sekcja Kwaterunkowa   
kierownik sekcji por. Zdzisław Łabędź   
podoficer kwaterunkowy sierż. nadt. Jerzy Zadworny   
  sierż. nadt. Czesław Drzyżdżyk od 14 III 1957 

instruktor przeciwpożarowy 
st. sierż. nadt. Ryszard 
Królikiewicz 

do 14 III 1957, do dyspozycji 
szefa Zarządu WSW SOW 

  sierż. nadt. Jerzy Zadworny od 14 III 1957 
magazynier kwaterunkowy plut. nadt. Czesław Szczęsny   
elektromechanik sierż. nadt. Czesław Kuchciński do 28 II 1957 
  sierż. nadt. Marian Jałoszyński od 1 III 1957 
księgowy Jadwiga Waluś   
stolarz Stanisław Niewczas   
Sekcja Uzbrojenia   
kierownik sekcji-szef uzbrojenia por. Julian Klaudziński od 25 II 1957 
rusznikarz-magazynier st. sierż. Marian Parcheta od 25 II 1957 
Ambulatorium   
lekarz kpt. Zenobiusz Bożyk   
pielęgniarka ambulatoryjna Walentyna Piotrowicz   
sanitariusz brak danych szeregowy 
Komendantura   
komendant kpt. Włodzimierz Bartoszuk   
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dyżurny biura przepustek sierż. nadt. Czesław Drzyżdżyk do 14 III 1957 
  sierż. nadt. Kazimierz Brożek od 14 III 1957 
dyżurny biura przepustek sierż. nadt. Marian Jałoszyński do 28 II 1957 

  st. sierż. nadt. Józef Cegiełko 
od 1 III 1957; występuje także 
jako Cegiełka 

dyżurny podoficer plut. nadt. Kazimierz Wiśniewski   

dyżurny podoficer 
plut. nadt. Czesław 
Wyrzykowski do 20 II 1957 

  plut. Józef Dąbrowny brak daty mianowania 

dyżurny podoficer 
plut. nadt./sierż. nadt. Kazimierz 
Brożek do 14 III 1957 

  st. sierż. nadt. Albin Wierciński od 14 III 1957 
dyżurny podoficer st. sierż. nadt. Józef Cegiełko 20-28 II 1957 
  st. sierż. nadt. Józef Bukowski od 1 III 1957 
łącznik brak danych szeregowy 
mechanik łącznicy st. sierż. nadt. Czesław Zmorek   
mechanik łącznicy sierż. nadt. Kazimierz Królik   
starszy telefonista Józefa Dyrda   
telefonista Genowefa Bobińska   
telefonista Marianna Nowicka   
telefonista Teresa Siekielska   
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3683; AIPN, SWSW, 2386/17774; ibidem, 2386/18202; 
ibidem, 2386/18203; ibidem, 3426/89; ibidem, 3426/90. 

 

 Dotychczasowe budynki rozformowanej GZI przejęło WSW, gdzie rozlokowano: 

 – Blok „B” przy ul. Chałubińskiego 3b: kierownictwo Szefostwa, Zarząd I, Zarząd 

II, Oddział III, Oddział Ogólny, Wydział Sprawozdawczo-Analityczny, Wydział 

Polityczno-Wychowawczy, Wydział Kadr, Centrala Telefoniczna; 

 – Blok „D” – przy ul. Oczki: Zarząd WSW WOW, Oddział WSW Warszawa, areszt 

z łaźnią; 

 – Blok „A” – przy ul. Chałubińskiego 3a: Prokuratura Okręgowa, część piwnic 

przeznaczona na archiwum SWSW, pomieszczenia zajmowane dotychczas przez Zarząd 

WOP miano przerobić na dziewięć mieszkań; 

 – Blok „C” – przy ul. Koszykowej 82b: Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 

Wydział Finansów, ambulatorium, kompania wartownicza, kompania samochodowa, 

szesnaście mieszkań; 
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 – Blok „E” – przy ul. Koszykowej 82 przeznaczony został na zakwaterowanie 

garnizonowego Oddziału WSW Warszawa oraz magazyny, wartownie, warsztaty 

krawieckie WAG15. 

 Nie tylko roszady etatowe czy rozmieszczenia nowych służb w budynkach były 

wtedy najważniejsze, ale także wyznaczenie samochodów służbowych wraz z ilością paliwa 

czy wprowadzenie nowych przepisów o tworzeniu i obiegu dokumentacji16. Pod koniec maja 

1957 r. uznano, że należy ujednolicić system eksploatacji samochodów i wydawania 

przepustek w obrębie budynków Szefostwa WSW. Stąd Wydział Administracyjno-

Gospodarczy został zobligowany do stworzenia jednego biura przepustek dla Szefostwa 

WSW, Zarządu WSW WOW i Oddziału WSW Warszawa. Dodatkowo 40. kompania 

wartownicza przejęła drużynę obsługi od zarządu terenowego, a 90. kompania 

samochodowa drużynę samochodową, a od oddziału garnizonowego – pluton 

samochodowy17. Zmieniono także nazwy 40. kw i 90. ksam dodając „Szefostwo Wojskowej 

Służby Wewnętrznej”18. 

                                                
15 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 04/I/57 – powołanie Komisji 
Bytowej przy Szefostwie Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 6 II 1957 r., k. 2; ibidem, 3426/89, 
Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 021 dotyczący rozlokowania pododdziałów Wojskowej 
Służby Wewnętrznej w pomieszczeniach b[yłych] organów Informacji, Warszawa 30 I 1957 r., k. 114–115; 
ibidem, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 072, 6 V 1957 r., k. 195. W posiadaniu 
WSW był jeszcze budynek koszarowy przy ul. Koszykowej 82c, w którym oprócz łaźni i mieszkań służbowych 
mieścił się prawdopodobnie żłobek i przedszkole. Dodatkowe mieszkania służbowe, oprócz budynków przy 
ul. Chałubińskiego 3a oraz Koszykowej 82b i 82c znajdowały się także przy ul. Puławskiej 24a i 34, Filtrowej 
65, Wiktorskiej 90, Nowoprojektowanej 5, Kredytowej 6, Świerczewskiego 51, Dąbrowskiego 81, Odyńca 57, 
Racławickiej 29a, Częstochowskiej 27, w Rembertowie przy ul. Jagiellońskiej 1a, na Bemowie blok nr 3 oraz 
w Mińsku Mazowieckim przy OS WSW. Zob. AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0236, Warszawa 5 X 1957 r., k. 297–298; ibidem, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0252, Warszawa 16 X 1957 r., k. 328. Szefostwo WSW, 90. kompania samochodowa 
i 40. kompania wartownicza posiadały także swoje biblioteki, które szef WSW kazał uporządkować powołanej 
komisji w składzie: ppor. Wiesław Szyburski, por. Ryszard Kaźmierczak, Lidia Jędrzejewska do dnia 15 III 
1957 r. Zob. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 08, Warszawa, 
9 II 1957 r., k. 17. Pomieszczenia kina i biblioteki Wydziału Polityczno-Wychowawczego zostały 
zarządzeniem szefa WSW nr 06/JA/57 z 18 II 1957 r. przekazane dla Domu Wojska Polskiego. Zob. ibidem, 
Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 085, Warszawa, 22 III 1957 r., k. 229. 
16 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Głównego Zarządu Informacji nr 001/N/57, Warszawa, 12 I 
1957 r., k. 1–3; ibidem, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09/I/57 – Dotyczy właściwego 
prowadzenia gospodarki samochodowej w Zarządach, Oddziałach, Wydziałach Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, Warszawa, 6 III 1957 r., k. 14; ibidem, 3426/89, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 0012 – Korzystanie z samochodów Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 28 I 1957 r., k. 
44–45. 
17 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 089, 24 V 1957 r., k. 236–237. 
18 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/75, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0045/Org, 8 VI 1957 r., k. 76–
84v. 40. kompania wartownicza sformowano według etatu nr 32/206 z 10 I 1957 r., a 90. kompania 
samochodowa według etatu nr 32/207 także z 10 I 1957 r. Oba pododdziały przeszły z organów Informacji 
Wojskowej (sformowane wówczas na etatach nr 035/56 i 035/57). Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/76, 
Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0013/Org, 21 I 1957 r., k. 40–41 i 43; ibidem, 1544/73/3930, Etat nr 
32/207 Kompanii Samochodowej [Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej], 10 I 1957 r., k. 1–4. 
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 Bardzo szybko, bo już 8 czerwca 1957 r. nastąpiła zmiana etatu. Nowy etat nr 32/209 

wprowadził podział formalny obowiązków między zastępcami szefa, pierwszy 

odpowiedzialny był za pracę kontrwywiadu, drugi kierował sprawami porządkowymi.  

 Zmienione struktury według nowego etatu ilustruje diagram nr 4. 

 

 
 

 Rozbudowano też struktury Szefostwa WSW: Wydział III Wojsk Lotniczych oraz 

Wydział IV Zarządu I zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powstał Oddział III i Oddział 
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IV tegoż zarządu19. Oddział V Organizacyjny Szefostwa WSW przemianowano na Oddział 

IV (z dwoma wydziałami i kancelarią), Wydział Kadr oraz WAG także przemianowano na 

oddziały, przy czym w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym pojawiła się komórka 

Centrala Telefoniczna20. Etat przewidywał teraz 220 żołnierzy i 31 osób kontraktowych21. 

Udało się więc kierownictwu zwiększyć stan osobowy. 

 Z dniem 24 stycznia 1958 r. szef WSW wyłączył spod kompetencji szefa Oddziału 

Administracyjno-Gospodarczego Szefostwa WSW 40. kompanię wartowniczą, 90. 

kompanię samochodową oraz Komendanturę Szefostwa WSW i podporządkował służbowo 

zastępcy szefa WSW – płk. Edwardowi Radzieńczakowi. Podobnie wyłączył także Centralę 

Telefoniczną Szefostwa WSW, którą podporządkował szefowi Oddziału IV SWSW, ppłk. 

Włodzimierzowi Gorzkowskiemu22. Już 24 marca 1958 r. nastąpiła zmiana w 

podporządkowaniu 40. kw, 90. ksam i Komendantury Szefostwa WSW, które podlegały 

teraz szefowi Oddziału IV Szefostwa WSW23. 

 Kolejny etat Szefostwa WSW wszedł w życie 19 maja 1958 r. i zredukował 

zastępców szefa WSW do jednego (ds. kontrwywiadu)24. Przy szefie powołano też od 13 

marca 1959 r. grupę oficerów do zleceń specjalnych oraz w etacie umieszczono oficerów w 

dyspozycji szefa (w sumie 8 oficerów)25. W Zarządzie I powołano Wydział V, w Zarządzie 

II przemianowano Wydział III na oddział, a od 10 grudnia 1958 r. powołano dodatkowo 

                                                
19 Większość oficerów Wydziału IV Zarządu I SWSW przeszła do Oddziału II Zarządu I SWSW 
odpowiedzialnego za kontrwywiad ofensywny. Dodatkowo z dyspozycji szefa WSW doszedł do tego oddziału 
mjr Zygmunt Bogusz , mjr Jakub Mikanowski i mjr Jerzy Załuska (wszyscy na stanowisko starszego 
pomocnika szefa oddziału). Szefem oddziału został mianowany 27 VI 1957 r. płk Czesław Kiszczak (od 17 V 
1957 r. z ASG przeszedł do dyspozycji szefa WSW, zob. AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt ewidencyjny 
Czesława Kiszczaka, 15 XII 1959 r., k. 4v). Większość oficerów Oddziału II Zarządu I SWSW przeniesiono 
do nowoutworzonego Oddziału III Zarządu I SWSW, podobnie oficerowie Wydziału IV Analityczno-
Sprawozdawczego przeszli do nowoutworzonego Oddziału IV Zarządu I SWSW, a oficerowie Oddziału V 
Ogólnego przeniesieni zostali do Oddziału IV SWSW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18203, Rozkaz personalny 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0110, Warszawa, 19 VI 1957 r., k. 365–376.  
20 Komórka ta była stale na etacie GZI. Brakło jej w pierwszym etacie Szefostwa WSW, weszła bowiem w 
zakrojonym zakresie pod Komendanturę Wydziału Administracyjno-Gospodarczego SWSW.  
21 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3931, Etat nr 32/209 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 8 VI 
1957 r., k. 2. 
22 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 024, 23 I 1958 r., k. 42. 
23 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 075, 20 III 1958 r., k. 127. 
24 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/82, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 004/Org, 19 V 1958 r., k. 10–
13. Płk Tadeusz Pietrzak pozostał jako zastępca ds. kontrwywiadu. Płk Edward Radzieńczak już 6 V 1958 r. 
został mianowany komendantem Ośrodka Szkolenia WSW.  
25 Oficerów poza etatem w dyspozycji szefa WSW było wielu, tylko osiem stanowisk było na etacie, co nie 
znaczy, że oficerowie poza etatem nie byli przez Szefostwo WSW utrzymywani finansowo (najczęściej z 
funduszu operacyjnego). Szerzej o grupie oficerów grup dyspozycyjnych w „ludowym” WP i Siłach Zbrojnych 
II RP oraz III RP zob. Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa 
narodowego, red. T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski, Wrocław 2008. Brak w publikacji 
odniesienia do oficerów grupy dyspozycyjnej WSW czy szerzej oficerów pionu kontrwywiadowczego 
chociażby w aspekcie osłony operacji wojskowych poza granicami Polski „ludowej”. 
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Wydział Regulacji Ruchu26. W marcu 1959 r. pojawiło się przy kierownictwie WSW 

stanowisko starszego oficera do zleceń, dwóch oficerów do zleceń i pięciu oficerów w 

dyspozycji szefa WSW (ostatni na uposażeniu według poprzednio zajmowanego 

stanowiska)27. W kwietniu 1959 r. wprowadzono do etatu Szefostwa WSW stanowisko 

radcy prawnego, który podlegał Oddziałowi IV SWSW28. Pierwszym radcą prawnym został 

mianowany por. Zdzisław Żołnierczyk29. Pod koniec stycznia 1960 r. Zarząd II SWSW 

został przeformowany i podzielony na poszczególne oddziały: Oddział I – dochodzeniowo-

prawny, Oddział II – liniowo-porządkowy, Oddział III – operacyjno-kryminalistyczny, 

Wydział IV – sprawozdawczo-statystyczny. Stan taki miał charakter czasowy (od 31 

stycznia do 31 grudnia 1960 r.) i wynikał z dotychczasowego niewłaściwego podziału zadań 

(szczególnie między Oddziałem I a Oddziałem II), a oficerowie wyznaczeni do przesunięcia 

w ramach Zarządu II pozostawali w tym czasie na dotychczasowych zajmowanych 

stanowiskach służbowych przewidzianych w etacie30. Oddział IV rozbudowano o 

                                                
26 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 
1958 r., k. 2–9v. Związane było to z rozformowaniem kompanii regulacji ruchu i służby porządkowo-
ochronnej WSW i sformowaniem 1. kompanii regulacji ruchu Szefostwa WSW. Zob. CAW, Zarząd VI SG 
WP, 1545/73/82, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 012/Org, 10 XII 1958 r., k. 92–95. 
27 Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 1958 r., k. 
3. Kolejny etat utrzymuje tylko pięciu oficerów w dyspozycji, zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/450, 
Etat nr 32/255 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 4 IV 1960 r., k. 3. 
28 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 74 o zakresie obowiązków radcy 
prawnego Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 20 IV 1959 r., k. 178–180. 
29 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 076, Warszawa 20 IV 1959 r., k. 184. 
Zdzisław Mieczysław Żołnierczyk – urodził się 10 VIII 1930 r. w Sanoku, jako syn Antoniego (ślusarz) i 
Katarzyny (gospodyni domowa). W latach 1948–1955 członek ZMP (sekretarz Koła Miejskiego ZMP w 
Sanoku), od 1951 r. – PZPR. W 1955 r. ukończył Wydział Prawa UMCS w Lublinie, wcześniej przez rok 
(1950–1951) był słuchaczem szkoły prawniczej na Uniwersytecie Wrocławskim (skierowany przez Komitet 
Powiatowy PZPR w Sanoku). Od 1951 r. pracował jako referendarz śledczy w Prokuraturze w Lublinie (1951–
1955). Powołany do „ludowego” WP w stopniu podporucznika na własną prośbę w 1955 r. i skierowany do 
dyspozycji szefa GZI. Od 22 X 1955 r. oficer do zleceń kierownictwa GZI, następnie od 30 VII 1956 r. starszy 
oficer informacji Wydziału I Oddziału Organizacyjnego GZI, później po przekształceniach starszy oficer 
Wydziału I Oddziału Ogólnego SWSW (od 28 I 1957 r., następnie, od 19 VI 1957 r. Oddziału IV SWSW, od 
lipca tego roku w stopniu porucznika). Od 5 VI 1958 r. starszy pomocnik szefa Wydziału III Oddziału IV 
SWSW, od 20 IV 1959 r. p.o. radcy prawnego Oddziału IV SWSW, a od 31 III 1960 r. już jako radca prawny 
tegoż oddziału (od października 1960 r. w stopniu kapitana, od lipca 1966 r. w stopniu majora, a od 
października 1971 r. w stopniu podpułkownika). Pełnił tą funkcję do 14 I 1978 r. w różnych komórkach 
Szefostwa (od 21 I 1976 r. w Oddziale Planowania i Organizacji SWSW, od 2 III 1977 r. znów w Oddziale IV 
SWSW). Od 14 I 1978 r. mianowany sekretarzem Komisji Centralnej ds. Działalności Przeciwalkoholowej 
SWSW (od 2 III 1979 r. Komisja podlegała pod Zarząd II SWSW), w tym czasie pełnił także funkcje 
kierownika szkolenia ideowo-politycznego w Zarządzie II bądź III Szefostwa (od stycznia 1981 r. w stopniu 
pułkownika). Od 11 II 1986 r. mianowany starszym radcą prawnym w Biurze Prawnym MON, ale ze względu 
na stan zdrowia uchylono rozkaz o nominacji. 3 X 1986 r. przeniesiony w stan spoczynku w stopniu 
pułkownika. Już w 1985 r. planowano go przenieść poza WSW „z uwagi na powiązania rodzinne z K[rajami] 
K[apitalistycznymi]” (córka Żołnierczyka wyszła za mąż za Holendra i zamieszkała w Holandii). Ukończył 
eksternistyczny kontrwywiadowczy KDO WSW przy OS WSW (1964–1965), Kurs Kierowniczej Kadry 
Organów WSW (1975 r.), Podyplomowe Studium Organizacji i Kierowania w ASG WP (1978 r.). Znał słabo 
język angielski. AIPN, MON, 2174/6725, Teczka Akt Personalnych Zdzisława Żołnierczyka, s. Antoniego. 
30 Przesunięcia nastąpiły więc poza etatem. AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 13, 22 I 1960 r., k. 17–18. 
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dodatkowy wydział, stąd struktura jego wyglądała następująco: Wydział I Archiwalno-

Ewidencyjny, Wydział II Szyfrowy, Wydział II Organizacyjno-Mobilizacyjny, kancelaria i 

węzeł łączności (zastąpił centralę telefoniczną). Dodatkowo w Oddziale IV powołano 13 

marca 1959 r. Wydział IV Zaopatrzenia Technicznego z powielarnią, który istniał do 3 lipca 

1959 r. (powielarnia od tego czasu podlegała bezpośrednio kancelarii Oddziału IV SWSW). 

Pod Szefostwo WSW podlegały dodatkowo nowoutworzony Wydział V Dochodzeniowy 

(zajmujący się pracą śledczą31) i Wydział VI (odpowiedzialny za kontrwywiadowczą 

ochronę Zarządu II Sztabu Generalnego WP i podległych mu jednostek – powołany 

rozkazem ministra obrony narodowej nr 004/Org z 19 maja 1958 r.32), Oddział Kadr, 

Wydział Finansów i przemianowany znów z oddziału: Wydział Administracyjno-

Gospodarczy oraz Komenda Ochrony. Ogółem w Szefostwie WSW było 238 żołnierzy i 32 

pracowników kontraktowych, a po ostatecznych zmianach z 29 kwietnia 1959 r. stan 

osobowy wynosił 286 żołnierzy i 35 pracowników kontraktowych33. Szefostwa w dalszym 

ciągu rozrastało się, co ilustruje diagram nr 5 

                                                
31 AIPN, SWSW, 3426/58, Pismo [szefa WSW] nr A-071/59, Wytyczne o zasadach operacyjno-śledczego 
współdziałania, 15 V 1959 r., k. 16. O Wydział V zabiegał u ministra obrony narodowej, gen. Mariana 
Spychalskiego, sam płk Aleksander Kokoszyn. W początkowej fazie miał to być Samodzielny Wydział 
Dochodzeniowy. Głównym problemem było przekazywanie podejrzanych prokuraturze, która samodzielnie 
prowadziła śledztwo, bez stosowania agentury i techniki operacyjnej. W zamyśle Kokoszyna było, aby organy 
WSW prowadziły całość śledztwa (z zastosowaniem działań operacyjnych) z polecenia i przy nadzorze 
prokuratury, co miało wpłynąć także korzystnie dla pionu kontrwywiadowczego WSW (np. przy sprawach o 
szpiegostwo). Zob. AIPN, SWSW, 2386/18162, Pismo płk. Aleksandra Kokoszyna do gen. broni Mariana 
Spychalskiego, Warszawa, 4 II 1958 r., k. 1–2. Szefem Wydziału V SWSW został mjr Marian Strzemieczny. 
Zob. CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 80. 
32 AIPN, SWSW, 2386/18247, Pismo nr FC-001875/58 szefa Oddziału IV SWSW, ppłk. W. Gorzkowskiego, 
do szefa Zarządu II SWSW, 13 VI 1958 r., k. 185; ibidem, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 00202, 30 VI 1958 r., k. 493–496. Szefem Wydziału VI SWSW został mjr Jerzy Załuska. Zob. 
CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 80. 
33 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 
1958 r., k. 2-9v. 
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 Od 1 marca 1960 r. Samodzielny Wydział VI Szefostwa WSW oraz grupa oficerów 

do zleceń specjalnych została podporządkowana pod względem służbowym szefowi 

Oddziału I Zarządu I SWSW34.  

 Na początku 1960 r. zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP, szef 

WSW powołał komisję do przeprowadzenia analizy istniejących etatów w WSW pod kątem 

oszczędnego i racjonalnego ustawienia. W komisji zasiadali płk Tadeusz Pietrzak jako 

przewodniczący, płk Teodor Kufel, płk Mieczysław Turkiewicz, płk Edmund Waśko, ppłk 

Jan Bitner, mjr Zenon Duda – jako członkowie35. Stąd kolejna zmiana struktur Szefostwa 

WSW nastąpiła 4 kwietnia 1960 r., kiedy wprowadzono nowy etat36. Obsada nowego etatu 

rozpoczęła się z dniem 16 kwietnia 1960 r., chociaż zmiany miały zostać wprowadzone do 

15 maja tego roku37 Rozrost struktur spowodował także zmiany w obsadzeniu pomieszczeń 

służbowych38.  

 Zarząd I posiadał tylko trzy oddziały i jeden wydział, Zarząd II trzy oddziały, za to 

Oddział III rozrósł się o kolejne dwa wydziały. Oddział IV i Wydział V pozostały bez zmian, 

ale zlikwidowano Wydział VI (jego zadania przejął Zarząd I). Oddział Kadr przekształcono 

na Oddział Kadr i Szkolenia dzieląc go na trzy wydziały39. Zlikwidowano Wydział 

Finansów, który jako sekcja został podporządkowany Oddziałowi Zaopatrzenia (dawny 

WAG)40. Od 20 kwietnia 1960 r. 90. kompania samochodowa oraz Komenda Ochrony 

Szefostwa WSW zostały także podporządkowane szefowi Oddziału Zaopatrzenia Szefostwa 

WSW41. 

 Struktury Szefostwa WSW według nowego etatu ilustruje diagram nr 6: 

                                                
34 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 44, 29 II 1960 r., k. 143. 
35 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 06, 9 I 1960 r., k. 9. 
36 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/2, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org, Warszawa, 4 IV 
1960 r., k. 167–170; ibidem, 1678/84/450, Etat nr 32/255 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 4 IV 
1960 r., k. 1–18. 
37 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 071, Warszawa, 9 IV 1960 r., k. 184–193; 
ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 079, Warszawa, 16 IV 1960 r., k. 206–208. 
38 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 86 w sprawie zmian w przydziale 
pomieszczeń Szefostwa WSW, 21 IV 1960 r., k. 218–219. 
39 Szefem Oddziału Kadr i Szkolenia został dotychczasowy szef Oddziału Kadr (nominacja od 19 I 1960 r., 
wcześniej szef Oddziału IV SWSW) mjr Zenon Duda, jego zastępcą ppłk Aleksander Dzwonek 
(dotychczasowy zastępca Oddziału Kadr SWSW). Zob. CAW, Departament Kadr MON, 636/92/85, Rozkaz 
personalny [ministra obrony narodowej] nr 010, Warszawa, 19 I 1960 r., k. 18; ibidem, Rozkaz personalny 
[ministra obrony narodowej] nr 0129, Warszawa, 16 IV 1960 r., k. 290–291. Szefem Wydziału I tego oddziału 
został mjr Stanisław Pochmara, szefem Wydziału II – mjr Leopold Wąsiel, a szefem Wydziału III – mjr 
Władysław Ryba. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18175, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 071, Warszawa, 9 IV 
1960 r., k. 274. 
40 P.o. szefa Oddziału Zaopatrzenia został ppłk Stanisław Goworek, dotychczasowy szef Wydziału Finansów 
SWSW. CAW, Departament Kadr MON, 636/92/85, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0129, 
Warszawa, 16 IV 1960 r., k. 291. 
41 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 075, 12 IV 1960 r., k. 200. 
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 Dopiero w 1960 r. unormowano także zakres działania poszczególnych jednostek 

Szefostwa WSW. Według ramowego zakresy obowiązków i uprawnień zarządów, 

oddziałów i wydziałów Szefostwa WSW wprowadzonego zarządzeniem szefa WSW nr 012 

z 30 czerwca 1960 r.42 poszczególne komórki odpowiedzialne były za: 

 Zarząd I – organizował i kontrolował pracę kontrwywiadowczą w jednostkach 

podporządkowanych Szefostwu WSW oraz w Instytucjach Centralnych MON, akademiach 

wojskowych i innych jednostkach (zakładach, instytucjach) stacjonujących na terenie 

garnizonu Warszawa. Zarząd ten prowadził również samodzielna pracę kontrwywiadowczą. 

W skład tego zarządu wchodziły poszczególne oddziały i wydział: 

 – Oddział I Zarządu I SWSW zajmował się ochroną kontrwywiadowczą 

Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytucji Centralnych MON, akademii wojskowych na 

terenie m. st. Warszawy oraz w jednostkach wojskowych o charakterze pomocniczym. Miał 

prawo prowadzić w tych instytucjach/jednostkach swoją agenturę oraz zakładać sprawy 

operacyjne na osoby wojskowe i cywilne (albo powiązane z wojskiem) lub stosować 

przedsięwzięcia specjalne. Dokonywał także sprawdzeń na wszystkie osoby pracujące w 

tych instytucjach (poza osobami od stopnia generała brygady wzwyż), zajmował stanowisko 

w sprawie dopuszczenia tych osób do prac tajnych specjalnego znaczenia oraz prowadził 

rozmowy profilaktyczne a także podtrzymywał kontakty służbowe z szefami/dowódcami 

danych instytucji/zakładów. 

 – Oddział II Zarządu I SWSW prowadził pracę kontrwywiadowczą z pozycji 

zagranicy (kontrwywiad ofensywny) oraz nadzór nad pracą w tym zakresie terenowych 

jednostek. Co za tym idzie miał prawo werbować pracowników ośrodków wywiadowczych 

tzw. krajów kapitalistycznych lub przewerbowywać współpracowników tych ośrodków, 

dokonywać legalnych lub nielegalnych przerzutów za granicę, organizować kanały 

przerzutowe, miejsce spotkań, schowki. W ramach tych zajęć mógł współpracować z 

Zarządem II SG WP, Zarządem II Dowództwa WOP oraz Departamentami I i II MSW. Miał 

za zadanie także prowadzić kartotekę operacyjną na osoby przebywające na terenie państw 

tzw. kapitalistycznych, które mogły mieć powiązania z obcymi ośrodkami wywiadowczymi. 

                                                
42 AIPN, SWSW, 2386/18754, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012 w sprawie zakresu 
obowiązków i uprawnień zarządów, oddziałów i wydziałów Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 
VI 1960 r., k. 1–16. Zob. także: P. Piotrowski, Wojskowa Służba Wewnętrzna 1957–1989, „Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2002, nr 6 (17), s. 34–36; L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z 
polskich służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004, s. 56–60, AIPN, SWSW, 2386/25452, Pismo szefa 
Oddziału IV Szefostwa WSW nr F 02571/57, 20 VII 1957 r., k. 198. 
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Wszelkie zebrane materiały Oddział II Zarządu I miał opracowywać i na ich podstawie 

prowadzić w WSW fachowe szkolenia.  

 – Oddział III Zarządu I SWSW koordynował i nadzorował pracę kontrwywiadowczą 

prowadzoną przez jednostki terenowe WSW, którym w razie potrzeby udzielał pomocy. 

Prowadził także poważniejsze rozpracowania agenturalne oraz analizował formy i metody 

tzw. wrogiej działalności skierowanej przeciwko Siłom Zbrojnym PRL (wypływanie z 

wojska informacji stanowiących tajemnicę, penetracji poszczególnych jednostek 

wojskowych przez obce wywiady itp.). Sporządzał także sprawozdania z pracy 

kontrwywiadowczej oraz meldunki i informację dla ministra obrony narodowej o stanie 

zabezpieczenia wojska. Od 6 września 1961 r. oddział ten został podzielony na dwa 

wydziały43. 

 – Wydział IV Zarządu I SWSW zajmował się prowadzeniem dezinformacji, 

maskowania oraz analizą penetracji wojska przez attachaty wojskowe obcych państw. Na 

potrzeby jednostek WSW i MSW opracowywał wraz ze Sztabem Generalnym WP materiały 

dezinformacyjne o wojsku, wykonywał także wszelkie czynności związane z maskowaniem 

specjalnym. Analizował wszelkie materiały dotyczące Sił Zbrojnych PRL które ukazywały 

się w kraju i zagranicą. 

 Zarząd II – w jego zakres wchodziła organizacja i kontrola pracy dochodzeniowo-

porządkowej organów WSW. Samodzielnie prowadził również dochodzenia i sprawy 

ewidencji operacyjnej. W skład tego zarządu wchodziły poszczególne oddziały i wydział: 

 – Oddział I Zarządu II SWSW prowadził nadzór nad stosowaniem przepisów prawa 

i wytycznych do pracy dochodzeniowo-porządkowej oraz zleconych czynności śledczych w 

jednostkach WSW. Kontrolował pracę dochodzeniową i śledczą. Przejmował do kontroli 

dochodzenia w poważniejszych sprawach, dokonywał analizy walki z przestępczością w 

wojsku oraz współpracował z Naczelną Prokuraturą Wojskową, Główną Kontrolą 

Wojskową i Komendą Główną Milicji Obywatelskiej. 

 – Oddział II Zarządu II SWSW organizował i nadzorował służbę patrolową, 

konwojową i regulacji ruchu w jednostkach wojskowych. Przeprowadzał kontrole i udzielał 

instruktażu w zakresie tych służb. Opracowywał także materiały taktyczno-operacyjne oraz 

nowe formy i metody w zakresie służby patrolowej, konwojowej i regulacji ruchu. 

Współpracował w tym zakresie z Inspektoratem Szkolenia MON, Sztabem Generalnym oraz 

z Oddziałem Szkolenia KGMO. 

                                                
43 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0190, Warszawa, 6 IX 1961 r., k. 119–120. 
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 – Oddział III Zarządu II SWSW organizował i nadzorował pracę operacyjną w pionie 

dochodzeniowo-śledczym. Przeprowadzał kontrole i udzielał instruktażu w zakresie spraw 

ewidencji operacyjnych i wykorzystywania sieci informacyjnej. Przejmował do kontroli 

najważniejsze sprawy operacyjne. Analizował i opracowywał wnioski z zagadnień tej pracy. 

Prowadził laboratorium kryminalistyczne oraz kierował pracą techników 

kryminalistycznych. W tym zakresie współpracował z NPW i Oddziałem III KGMO.  

 – Wydział IV Zarządu II SWSW analizował i prowadził statystyki pracy całego 

pionu dochodzeniowo-porządkowego, opracowywał także sprawozdania okresowe i 

codzienne wydania biuletynu informacyjnego WSW. Współdziałał z Oddziałem III Zarządu 

I SWSW w zakresie sporządzania informacji dla ministra obrony narodowej o wypadkach 

nadzwyczajnych i zdarzeniach w Siłach Zbrojnych PRL. 

 – Główny Inspektorat Samochodowy Zarządu II SWSW wykonywał wszelkie 

czynności związane z prawidłowym kierowaniem kontroli drogowej wojskowych pojazdów 

mechanicznych, które dokonywały organa WSW. Nadzorował pracę inspektorów 

samochodowych, sporządzał analizy i opracowywał wnioski w zakresie inspekcji 

samochodowych i fachowego szkolenia inspektorów.  

 Oddział III – zabezpieczał wykonywanie zadań organów WSW po przez 

organizowanie i stosowanie techniki operacyjnej i obserwacji. Główne jego zadania to 

obserwacje zewnętrzne i tajna fotografia, obserwacje wewnętrzne (m.in. przez wzierniki) 

oraz obserwacje ochronne, podsłuchy lokalowe i telefoniczne na liniach wojskowych (także 

wykrywanie podsłuchów), tajne zatrzymania i rewizje, wywiady i ustalenia, sporządzanie 

tajnopisów i mikrofotografii oraz dokonywanie fotokopii dokumentów operacyjnych. 

Oprócz tego Oddział III zakupywał sprzęt techniczny i garderobę specjalną z funduszu 

operacyjnego, pożyczał je i dokonywał ich bieżących napraw. Sporządzał sprawozdania i 

informacje z zakresu obserwacji, opracowywał nowe formy i metody pracy oraz nadzorował 

i kontrolował pracę Wydziałów III zarządów okręgów (POW i SOW) i Oddziału WSW MW. 

Utrzymywał także ścisłą współpracę z komórkami MSW odpowiedzialnymi za technikę 

operacyjna i obserwację. W skład Oddziału III SWSW wchodziły cztery wydziały: 

 – Wydział I – obserwacji, 

 – Wydział II – techniki operacyjnej, 

 – Wydział III – wywiadów i ustaleń, 

 – Wydział IV – remontów i zaopatrzenia technicznego. 

 Oddział IV – zajmował się sprawami ogólno-organizacyjnymi, jak prowadzeniem 

prac mobilizacyjnych, organizowaniem łączności szyfrowej czy tajnego dowodzenia w 
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organach WSW. Na potrzeby szefa WSW sporządzał także sprawozdania statystyczno-

analityczne o stanie i ruchu spraw ewidencyjnych i osobowych źródeł informacji (także o 

stanie dyscypliny w jednostkach WSW) i wykonywał projekty aktów normatywnych. Miał 

pod swoją pieczą ewidencję operacyjną i archiwum, prowadził zbiór aktów normatywnych 

wydanych przez szefa WSW, dokonywał czynności związanych z wyrobieniem 

dokumentów legalizacyjnych (prowadził też ich ewidencję). Udzielał opinii w odniesieniu 

do osób wojskowych i pracowników cywilnych wojska, wyjeżdzających za granicę, 

dopuszczonych do prac tajnych, szyfrowych czy mobilizacyjnych oraz w każdych 

przypadkach, gdy zachodziła taka potrzeba. Kierował centralą telefoniczną. Współpracował 

z Biurem Prawnym MON, zarządami Sztabu Generalnego WP, Biurem Paszportów oraz 

Biurami „A”, „C” i „T” MSW. W skład Oddziału IV wchodziły: 

 – Wydział I – ewidencji operacyjnej i archiwum, 

 – Wydział II – szyfrowo-kodowy, 

 – Wydział III – organizacyjno-mobilizacyjny, 

 – Węzeł Łączności. 

 Oddział Kadr i Szkolenia – zajmował się sprawami kadrowymi i szkoleniem 

fachowym żołnierzy WSW. Prowadził dobór oficerów, podoficerów i pracowników 

cywilnych do służby i pracy w Szefostwie WSW oraz koordynował dobór żołnierzy służby 

zasadniczej do WSW. Zajmował się sprawami personalnymi (przedstawiał wszelkie wnioski 

dotyczące zatrudnienia, zwolnienia, mianowania itp. szefowi WSW), prowadził ewidencję 

personalną i archiwum akt personalnych wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych 

WSW, dokonywał także analizy stanu kadr WSW i organizował szkolenia (w tym także 

szkolenia kontrwywiadowcze kadry oficerskiej jednostek i instytucji wojskowych), a także 

wydawał „Biuletyny Operacyjne WSW” i „Biuletyny Porządkowe WSW”. Współpracował 

z Departamentem Kadr MON, Inspektoratem Szkolenia WP oraz Departamentem Kadr i 

Szkolenia MSW. W skład Oddziału Kadr i Szkolenia wchodziły: 

 – Wydział I – personalny, 

 – Wydział II – szkolenia, 

 – Wydział III – ewidencji personalnej. 

 Oddział Zaopatrzenia – był organem pomocniczym Szefostwa WSW, zajmował się 

sprawami finansowymi, żywnościowymi, mundurowymi, kwaterunkowymi, zdrowotnymi i 

uzbrojeniem pododdziałów WSW będących na zaopatrzeniu Szefostwa WSW. Prowadził 

także fundusz operacyjny i dewizowy WSW oraz sprawował nadzór nad prowadzeniem tych 

funduszy w jednostkach terenowych WSW. W skład Oddziału Zaopatrzenia wchodziły: 
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 – Sekcja finansowa, 

 – Sekcja mundurowa, 

 – Sekcja żywnościowa, 

 – Sekcja kwaterunkowa, 

 – Ambulatorium. 

 Wydział Polityczny był organem kontrolno-instruktorskim w zakresie pracy 

politycznej w całych organach WSW za wyjątkiem Ośrodka Szkolenia WSW. Pod 

względem kierowania pracą polityczną podlegał Głównemu Zarządowi Politycznemu WP, 

a pod względem służbowym szefowi WSW. Organizował pracę polityczną i kulturalno-

oświatową wśród wszystkich żołnierzy i pracowników kontraktowych Szefostwa WSW i 

jednostek podległych (Batalion Ochrony WSW, 1. krr, 90. ksam, kompania piechoty 

Oddziału WSW Warszawa oraz pluton Komendy Ochrony). Nadzorował pracę partyjną w 

zarządach WSW okręgów i równorzędnych. W zakresie swoich obowiązków współpracował 

z Komitetem Partyjnym PZPR Szefostwa WSW44. 

 Wydział V wykonywał czynności śledcze zlecane przez prokuratorów wojskowych 

dotyczące szpiegostwa i inne przestępstwa antypaństwowe skierowane przeciwko Siłom 

Zbrojnym PRL. Wydział ten ściśle współpracował z oficerami kontrwywiadu którzy 

prowadzili rozpracowania operacyjne dotyczące tych zagadnień45. 

 Komenda Ochrony Szefostwa WSW – organizowała ochronę fizyczną i nadzór nad 

utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń całego Szefostwa WSW, kierowała służbą 

plutonu i aresztu, wydawała przepustki na wejście lub wjazd na teren Szefostwa WSW oraz 

dokonywała kontroli wart wystawionych w rejonie zakwaterowania Szefostwa WSW przez 

Batalion Ochronny WSW. Współpracowała z MSW i Instytucjami Centralnymi MON w 

zakresie wydawania przepustek uprawniających do wejścia do tych instytucji46. 

 Stan osobowy oficerów WSW według etatu w 1961 r. wynosił 1399 wojskowych 

(obsadzonych 1292 stanowisk), a w 1962 r. – 1535 wojskowych (obsadzonych było 1340 

                                                
44 AIPN, SWSW, 2386/18754, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012 w sprawie zakresu 
obowiązków i uprawnień zarządów, oddziałów i wydziałów Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 
VI 1960 r., k. 1–16. 
45 Zob. AIPN, SWSW, 3426/58, Pismo [szefa WSW] nr A-071/59, Wytyczne o zasadach operacyjno-śledczego 
współdziałania, 15 V 1959 r., k. 16–19. 
46 AIPN, SWSW, 2386/18754, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012 w sprawie zakresu 
obowiązków i uprawnień zarządów, oddziałów i wydziałów Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 
VI 1960 r., k. 15. Należy pamiętać by nie identyfikować Komendy Ochrony Szefostwa WSW z Komendą 
Ochrony MON Szefostwa WSW. Były to dwie różne jednostki. Zob. także: Zakres działania Komendy 
Ochrony Szefostwa WSW z października 1963 r.: ibidem, 2386/18181, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0257 w sprawie podporządkowania Komendy Ochrony i 90. Kompanii Samochodowej 
Szefostwa WSW, 9 X 1963 r., k. 748–749. 
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stanowisk). Główny przyrost etatowy nastąpił w zarządach okręgów (SOW i POW) oraz w 

Zarządzie WSW WL. Na 1292 oficerów w 1961 r. 1277 należało do PZPR, a 15 było 

bezpartyjnych. Pochodzenie robotnicze deklarowało 842 oficerów, chłopskie – 368, 

rzemieślnicze – 39, inteligencja pracująca – 41, a 2 jako inne. Na 1340 oficerów w 1962 r. 

1323 należało do PZPR, a 17 było bezpartyjnych. Pochodzenie robotnicze deklarowało 866 

oficerów, chłopskie – 372, rzemieślnicze – 48, inteligencja pracująca – 52 i 2 jako inne47. 

 W 1961 r. z WSW ubyło 40 oficerów: 18 zwolniono do rezerwy (2 na własną prośbę, 

4 przekroczyło granicę wieku, 6 ze względu na zły stan zdrowia, 1 odmówił przyjęcia 

niższego stanowiska, 5 zwolniono dyscyplinarnie), 18 zostało skierowanych do 

Departamentu Kadr MON celem pełnienia dalszej służby poza WSW (6 na własną prośbę, 

2 ze względów organizacyjnych, 10 ze względu na nieprzydatność w WSW), 1 oficera 

skierowano na wyższe studia, 3 skazano prawomocnymi wyrokami. Przybyło w 1961 r. do 

organów WSW 78 oficerów, w tym 68 z innych rodzajów służb, a 15 powołano do wojska 

z rezerwy48. 

 Do etatu nr 32/255 wprowadzono z dniem 6 grudnia 1961 r. zmiany skreślając 

stanowisko zastępcy szefa WSW (odszedł w ten sposób z WSW płk. Tadeusz Pietrzak), a 

podnosząc rangę szefów zarządów I i II oraz szefa Wydziału Politycznego, którzy pełnili 

również funkcje zastępców szefa WSW (zastępcami zostali: płk Teodor Kufel, płk 

Mieczysław Turkiewicz oraz płk Mieczysław Grudzień). Tworząc funkcję zastępcy szefa 

WSW ds. politycznych upolityczniono jeszcze bardziej tą służbę49. 

 Rok 1962 przyniósł w Szefostwie WSW zmiany etatowe wprowadzone etatem nr 

32/275. Etaty te narzuciło Szefostwu WSW kierownictwo MON50. Było to spowodowane 

prawdopodobnie dużą swobodą dowództwa i szefostw całego „ludowego” WP do 

reorganizacji podległych jednostek i instytucji we własnym zakresie lub kierowania 

wniosków o zmiany, które nie zostały objęte planami zamierzeń organizacyjnych do 

ministra obrony narodowej i szefa Sztabu Generalnego WP. Ministerstwo zauważyło, że 

dowództwa i szefostwa chcą wymusić zmiany dotyczące podwyższenia stopni etatowych i 

                                                
47 AIPN, SWSW, 2386/18162, Analiza statystyczna korpusu osobowego WSW za rok 1961 (stan na dzień 1 I 
1962 r.), 6 III 1962 r., k. 73 i 76. 
48 Ibidem, k. 74. 
49 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/36, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
0126/Org, 6 XII 1961 r., k. 265–268v; ibidem, 1678/84/450, Etat nr 32/255 Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 4 IV 1960 r., k. 1–18. 
50 AIPN, SWSW, 2386/18162, Protokół z odprawy szefów zarządów WSW okręgów wojskowych i 
równorzędnych odbytej w dniu 13 lipca 1962 r., k. 165. W tym czasie intensywne zmiany następowały w 
wojskach pancernych i zmechanizowanych. Zob. J. Kajetanowicz, Związki taktyczne i oddziały polskich wojsk 
pancernych i zmechanizowanych w latach 1945–1970. Zmiany organizacyjne, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2007, nr 2 (144), s. 77–84. 
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stawki taryfikacyjnej bądź utworzenia nowych komórek (ze względu na powierzenie im 

większego zakresu zadań). Stąd ministerstwo narzuciło własne propozycje etatów51. 

Podobna sytuacja była w następnym roku, gdzie ministerstwo obrony narodowej uznało, że 

ponownie instytucje i dowództwa w nieuzasadniony sposób chcą powiększyć stan etatowy 

tłumacząc to nowymi zadaniami narzuconymi przez MON. W wyniku takich działań 

ministerstwo ponownie rozkazało zmniejszyć stan etatowy zaczynając od nieobsadzonych 

stanowisk52. 

 Struktury Szefostwa według etatu nr 32/275 wyglądały jednak identycznie jak w 

poprzednich latach, tzn. dalej składały się na dwa zarządy (I i II), dwa oddziały (III i IV), 

Wydział V, Oddział Kadr i Szkolenia, Oddział Zaopatrzenia i Komendę Ochrony. 

Następował jednak dalej rozrost struktur. Zarząd I SWSW składał się bowiem teraz z 

czterech oddziałów, z tym dwa ostatnie posiadały po dwa wydziały (poprzednio trzy 

oddziały i Wydział IV), Zarząd II SWSW posiadał trzy oddziały i Wydział IV (jak w 

poprzednim etacie), Oddział III SWSW posiadał początkowo pięć oddziałów (wcześniej 

cztery wydziały) zredukowanych 15 maja 1964 r. do czterech, a Oddział IV z dwóch 

wydziałów, kancelarii z powielarnią i Węzeł Łączności (poprzednio trzy wydziały, 

kancelarię z powielarnia i Węzeł Łączności). Oddział Kadr i Szkolenia dalej posiadał trzy 

wydziały, ale rozrósł się Oddział Zaopatrzenia złożony teraz z Wydziału Intendentury, 

Sekcji Finansów, Sekcji Uzbrojenia i Ambulatorium53. Struktury Szefostwa WSW 

wyglądały więc następująco, co ilustruje diagram nr 7: 

 

                                                
51 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/12, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 019/Org, 27 II 1962 r., k. 153–
156. Szefostwo WSW zaakceptowało etaty sugerując przy tym, że są one przejściowe „mając na względzie 
dalsze doskonalenie struktury organizacyjnej i mobilizacyjnej w związku z pracami nad organizacją obrony 
terytorium kraju oraz polepszenie wyposażenia organów Wojskowej Służby Wewnętrznej”. Cyt. AIPN, 
SWSW, 2386/18162, Wyciąg z notatki nr 18/62 z posiedzenia Zespołu MON w dniu 26 lipca 1962 r., k. 188. 
52 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/24, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0158/Org, 28 XI 1963 r., k. 
133–137. 
53 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 
1962 r., k. 1–10v. 
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 W etacie Szefostwa WSW nr 32/275 pojawia się znów usadowione w kierownictwie 

WSW stanowisko starszego oficera do zleceń specjalnych (od 4 lipca 1963 r. do 15 maja 

1964 r.), a następnie dwa stanowiska oficerów do zleceń specjalnych (od 15 maja 1964 r.)54. 

                                                
54 Oficerowie do zleceń specjalnych wykonywali zadania specjalne stawiane przez szefa WSW, 
przygotowywali także materiały na posiedzenia Rady Wojskowej MON, Zespołu MON oraz Kolegium GZP 
ds. wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania. Zob. AIPN, SWSW, 2386/21478, Zakres zadań 
organów i jednostek Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XII 1968 r., k. 476. W okresie 2 VI 1964–5 V 1968 
starszym oficerem do zleceń specjalnych był ppłk Władysław Kozaczuk.  
Władysław Kozaczuk – urodził się 23 XII 1923 r. w Babikach (pow. Sokółka), jako syn Teofila (robotnik) i 
Eugenii z domu Sarosiek (gospodyni domowa). W latach 1946–1948 członek PPR, później PZPR. Do 1939 r. 
ukończył cztery lata gimnazjum, po wojnie zdał w 1949 r. egzamin dojrzałości, a w 1956 r. ukończył Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, w 1978 r. obronił tytuł doktora nauk humanistycznych w WAP. 
Biegle władał językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim, znał też język francuski. W 1944 r. 
współpracował z partyzantką sowiecką w powiecie Grodno. Do „odrodzonego” WP powołany na własną 
prośbę 10 X 1944 r. jako szeregowiec 4. zpp (od 10 X 1944 r.), następnie elew Frontowej Szkoły Oficerów 
Piechoty (od 20 X 1944 r.). Po ukończonej szkole trafił na stanowisko dowódcy plutonu (później p.o. dowódcy 
kompanii) 4. Samodzielnego Batalionu Operacyjnego WBW (od 27 II 1945 r. w stopniu podporucznika), od 
maja 1945 r. został dowódcą plutonu 4. Specjalnego Pułku KBW (w tym czasie oceniany negatywnie i 
podejrzany o dokonanie rabunku w mieszkaniu Niemek w Gdańsku), następnie od 1 I 1946 r. skierowany jako 
kursant do Centrum Wyszkolenia KBW w Legnicy na kurs dowódców kompanii. Po kursie (od 10 IX 1946 r.) 
mianowany pomocnikiem szefa sztabu 4. Samodzielnego Batalionu Operacyjnego WBW w Gdańsku 
(dowódca grupy ochronnej w Grodku, później w Zabłudowie), następnie (od 20 XI 1946 r.) szefem sekcji 
wyszkolenia bojowego i liniowego (od stycznia 1947 r. w stopniu porucznika), a później (od 22 XII 1949 r.) 
zastępcą dowódcy kompanii specjalnej ds. technicznych 13. Pułku KBW. W tym czasie zwalczał ugrupowania 
poakowskie i oddziały UPA (Grupa Operacyjna „Międzyrzec-Podlaski” oraz „Narew”). Od 10 IX 1949 r. 
wysłany jako słuchacz na kurs dowódców pułków i oficerów sztabowych do WSPiech w Rembertowie, a po 
jego ukończeniu został skierowany do sztabu KBW (od 20 IX 1950 r. referent Wydziału III Oddziału II 
[Wyszkolenia Bojowego] w stopniu kapitana, później kierownik Sekcji Wydawnictw i Szkolenia Oficerów 
Oddziału II). Od 1 VII 1954 r. oddelegowany do Jednostki Wojskowej 2000 i skierowany do Korei (kierownik 
grupy inspekcyjnej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych), a następnie mianowany starszym 
pomocnikiem kierownika sekcji w sztabie KBW (od 12 V 1955 r.) by ostatecznie zostać wykładowcą taktyki 
w Szkole Oficerskiej KBW (od 1 IX 1955 r.). Od 28 IX 1955 r. został przeniesiony do rezerwy i zajął 
stanowisko starszego radcy Wydziału Prezydialnego w Gabinecie MSW i od 15 XII 1957 r. ponownie 
oddelegowany do JW 2000 (jako pracownik cywilny w charakterze tłumacza) i skierowany do MKNiK w 
Indochinach. Od 19 VIII 1958 r. znów powołany do „ludowego” WP na własną prośbę i przydzielony do 
dyspozycji szefa WSW, od 25 VIII 1958 r. na stanowisku starszego pomocnika szefa Oddziału IV Zarządu I 
SWSW (od października w stopniu majora), następnie (od 16 IV 1960 r.) Oddziału II Zarządu I SWSW, a od 
6 IX 1961 r. Wydziału I Oddziału III Zarządu I SWSW (od września 1963 r. w stopniu podpułkownika). Od 2 
VI 1964 r. starszy oficer do zleceń specjalnych szefa WSW, następnie od 6 V 1968 r. zastępca szefa Oddziału 
Szkolenia i Analiz SWSW. Od 8 VII 1969 r. poza WSW, przeszedł do WIH, gdzie pełni różne funkcje: 
starszego pomocnika kierownika Zakładu I Historii LWP (od 8 VII 1969 r.), adiunkta (kierownik nieetatowej 
pracowni) Zakładu Historii Wojskowej po 1945 roku (od 20 X 1970 r., od października 1972 r. w stopniu 
pułkownika). 22 XII 1980 r. przeszedł w stan spoczynku w stopniu pułkownika. W latach 1973–1978 członek 
zespołu w Głównej Komisji Historycznej ZBOWiD. Autor pionierskich prac w zakresie II wojny światowej, 
m.in. publikacji: Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922–1939, Warszawa 
1967 (i późniejsze wydania); Wehrmacht 1933–1939. Rozbudowa sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy jako narzędzia 
presji, ekspansji terytorialnej i wojny, Warszawa 1971 (i późniejsze wydania – wyróżniony nagrodą MON); 
Złamany szyfr, Warszawa 1976; Wojna w eterze, Warszawa 1977; Misje pokojowe Wojska Polskiego 1953–
1978, Warszawa 1978; W kręgu Enigmy, Warszawa 1979 (przełożona na angielski, niemiecki i bułgarski); 
Wywiad i kontrwywiad, Warszawa 1986; Na peryferiach piekła, Warszawa 1988; Nerwy wojny, Warszawa 
1992; współautor (wraz z Albrechtem Charisiusem, Tiborem Dobiasem): NATO – strategia i siły zbrojne 1949–
1975, Warszawa 1977 (przełożona na niemiecki), redaktor: Życie na krawędzi. Wspomnienia żołnierzy 
antyhitlerowskiego wywiadu, Warszawa 1980. Zmarł 26 IX 2003 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu 
Bródnowskim. AIPN, MON, 2174/5517, Teczka Akt Personalnych Władysława Kozaczuka, s. Teofila; AIPN, 
Wojskowa Prokuratura Dowództwa KBW, 873/138, Akta śledztwa w sprawie ppor. Kozaczuka Władysława z 
4. Pułku KBW [1945 r.]; C. Szafran, Płk dr Władysław Kozaczuk 1923–2003, „Przegląd Historyczno-
Wojskowy” 2004, nr 1, s. 223–225. 
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W maju 1964 r. nastąpiła redukcja oficerów w dyspozycji szefa WSW z 10 do 5 

wojskowych55. W 1963 r. pojawia się w Oddziale I Zarządu I stanowisko oficera do zleceń 

specjalnych z siedzibą w Wałczu56. Etat ten usankcjonował dwóch zastępców szefa zarządu, 

którzy byli jednocześnie szefami Zarządu I i II oraz zastępcę szefa ds. politycznych, który 

był jednocześnie szefem Wydziału Politycznego Szefostwa57. Stan osobowy wynosił 

początkowo 4 generałów, 243 oficerów, 42 podoficerów (w tym 4 służby zasadniczej) oraz 

15 szeregowców, co dawało łącznie 304 wojskowych. Do tego trzeba również doliczyć 

pracowników cywilnych – 42 osoby (stan końcowy z grudnia 1964 r.: 309 wojskowych i 42 

pracowników kontraktowych). W grudniu 1964 r. do etatu dopisane zostało nowopowstałe 

laboratorium operacyjno-kryminalistyczne (9 wojskowych i 1 pracownik cywilny) oraz 

grupa specjalna (z dowódcą grupy, siedmioma dowódcami sekcji i czternastoma 

podoficerami funkcyjnymi – łącznie 22 wojskowych) sformowana z uszczuplonej Komendy 

Ochrony Szefostwa58. Redukcja części stanowisk w 1964 r. w etatach była zlecona odgórnie 

już rok wcześniej przez ministerstwo obrony narodowej rozkazem nr 0158/Org, któremu 

zależało na likwidacji w pierwszym rzędzie stanowisk nieobsadzonych oraz zmniejszenie 

pracowników kontraktowych w wojsku. Nadzór nad zmianami w WSW sprawował szef 

Sztabu Generalnego WP59. Jednak już w lipcu 1964 r. zaczęto od nowa dopisywać 

stanowiska etatowe powiększając stan osobowy w całych organach WSW60. 

 Stan taki przetrwał do 1965 r., kiedy wprowadzono nowy etat Szefostwa WSW61. 

Zarząd I SWSW zredukowano do trzech oddziałów i Wydziału IV (analityczny), Zarząd II 

SWSW do dwóch oddziałów i Wydziału III. Oddział III SWSW pozostał bez zmian (cztery 

wydziały), podobnie jak Wydział V SWSW, Oddział Kadr i Szkolenia (dalej z trzema 

wydziałami) oraz Oddział Zaopatrzenia. Oddział IV SWSW oficjalnie teraz nazwany 

„organizacyjnym”, składał się podobnie jak poprzednio z dwóch wydziałów, Kancelarii 

                                                
55 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/26, Zarządzenie szefa sztabu Generalnego nr 060/Org, Warszawa, 15 V 
1964 r., k. 41–43 i 107–107v. 
56 CAW, Zarząd VI SG WP, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org, 23 IX 1963 r., k. 2–3 i 9. 
57 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/46, Zarządzenie szefa sztabu Generalnego nr 060/Org, Warszawa, 15 V 
1964 r., k. 240–316. 
58 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 
1962 r., k. 1–10v. Zob. także: ibidem, 1453/68/49, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org, 
Warszawa, 5 XII 1964 r., k. 78–85v. 
59 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/45, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0158/Org w sprawie kompresji 
etatów w instytucjach centralnych MON, dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych i wojsk, okręgów wojskowych 
oraz akademiach wojskowych, 28 XI 1963 r., k. 216–220. 
60 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/47, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 076/Org, Warszawa, 2 VII 
1964 r., k. 131–145v. 
61 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/51, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 26 
VII 1965 r., k. 132–135. 
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Ogólnej (teraz z powielarnią i introligatornią), Węzła Łączności i podporządkowanej z 

powrotem Komendy Ochrony (złożonej znów z podoficerów funkcyjnych – zlikwidowano 

grupę specjalną). Struktury powiększyły się o nowopowstały Oddział VI wyodrębniony z 

Zarządu I (m.in. z oficerem do zleceń specjalnych z siedzibą w Przasnyszu), który 

przeformowano 24 lutego 1966 r. w Zarząd VI (z trzema oddziałami i Wydziałem IV)62. 

Stan osobowy wynosił 300 wojskowych i 49 pracowników kontraktowych63.  

 W lipcu 1965 r. Szefostwu WSW podporządkowano Samodzielne Wojewódzkie 

Wydziały Uzupełnień MSW. W ten sposób skupiono całokształt spraw związanych z 

kwalifikacją i doborem osób do jednostek wojskowych w jednym organie. Od tej pory tylko 

WSW opiniowała osoby do pracy i służby w jednostkach specjalnych oraz w WOP, WSW i 

Zarządzie II SG WP64. To na szefie WSW ciążyło także rozformowanie struktur Zarządu 

WSW KBW i WOP oraz jednostek jej podległych (oraz Samodzielnych Wojewódzkich 

Wydziałów Uzupełnień MSW)65. 

 Kolejną zmianę przyniósł rok 1967, kiedy wprowadzono nowy etat66. Od tego czasu 

szef WSW posiadał dwóch zastępców (w tym jednego ds. politycznych, który był 

jednocześnie szefem Wydziału Politycznego). Struktury Szefostwa WSW zostały mocno 

przeformowane. Zarząd I (dawny Oddział/Zarząd VI) posiadał cztery oddziały, Zarząd II 

(dawny Zarząd I) dwa oddziały i Wydział III, Oddział III (obserwacja i ustalenia) pięć 

wydziałów, Oddział IV (organizacyjny) dwa wydziały (a następnie, od 21 czerwca 1969 r., 

trzy wydziały), kancelarię ogólną z powielarnią i introligatornią oraz Komendę Ochrony. 

Sformowany został Oddział V (służba dochodzeniowo-śledcza, dawny Samodzielny 

Wydział V) z dwoma wydziałami, a od 11 marca 1968 r. także z aresztem, oraz Oddział VI 

Organizacji Służby Porządkowej (dawny Zarząd II)67. Obniżono wobec tego rangę służby 

                                                
62 Oddział VI/Zarząd VI SWSW prowadził osłonę Instytucji Centralnych MON (w jego zakresie była także 
ochrona Zarządu II SG WP). Część kadry wywodziła się z Oddziału I Zarządu I Szefostwa WSW.  
63 Stan etatowy Szefostwa WSW wynosił 4 generałów, 236 oficerów, 51 podoficerów i 9 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1173, Etat nr 32/328 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 23 VII 1965 r., 
k. 1–13v. Rozkazem personalnym MON nr 0272 z 31 VIII 1965 r. szefem Oddziału VI/Zarządu VI SWSW 
został wyznaczony płk Wiktor Siennicki, a jego zastępcą ppłk Adolf Sieradzki (następnie szef Oddziału I 
Zarządu VI SWSW). Zob. AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0214, Warszawa, 
6 IX 1965 r., k. 541; AIPN, MON, 2174/6512, Wniosek o przeniesienie (zwolnienie) oficera [płk. Siennickiego 
Wiktora, s. Edwina], 13 III 1966 r., k. 38; ibidem, 2174/6514, Wniosek o przeniesienie (zwolnienie) oficera 
[ppłk. Sieradzkiego Adolfa-Feliksa, s. Franciszka], b.d. [marzec 1966 r.], k. 42. 
64 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/31, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 070/Org w sprawie 
podporządkowania samodzielnych wojewódzkich wydziałów uzupełnień, 29 VII 1965 r., k. 315. 
65 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/36, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 027/Org, Warszawa, 24 II 
1966 r., k. 229–237. 
66 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, Warszawa, 17 V 
1967 r., k. 207–213. 
67 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/48, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 044/Org, Warszawa 11 III 
1968 r., k. 17–43v. Do tego czasu areszty znajdowały się pod komendami garnizonów, a od 1965 r. profosowie 
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dochodzeniowo-porządkowej przeformowując Zarząd II i Samodzielny Wydział V na 

Oddział V i Oddział VI, kiedy liczebnie zajmował ten pion około 75 proc. stanu osobowego 

organów WSW. Za podniesieniem rangi pionu kontrwywiadowczego nie szły zmiany w 

szkolnictwie OS WSW, gdzie nie było prawdziwej szkoły kontrwywiadowczej a jedynie 

kursy doszkalające, w przeciwieństwie do szerszego i dłuższego czasowo kształcenia służby 

porządkowej. Przeformowano także inne oddziały tworząc: Oddział Szkolenia i Analiz68, 

Oddział Kadr oraz Wydział Finansów69. Wydzielono także z Oddziału IV SWSW Węzeł 

Łączności, który stał się samodzielną komórką na osobnym etacie nr 32/356 o stanie 

osobowym 7 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych70. Na czele Węzła Łączności SWSW 

stanął dotychczasowy jej szef, por. Jan Ziomek71. Struktury Szefostwa WSW wyglądały 

następująco: 

                                                
aresztów byli na zbiorczych etatach, a ich ewidencja podlegała pod dowództwo okręgu bądź rodzaju sił 
zbrojnych. Zob. ibidem, 1677/84/31, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 037/Org, Warszawa, 27 IV 
1965 r., k. 3–15; ibidem, Notatka służbowa dot[ycząca] upoważnienia d[owód]ców OW (równorzędnych) do 
ustalenia potrzeb w zakresie transportu konnego i profosów aresztu dla jednostek centralnych, lotniczych i 
okręgowych dyslokowanych na terenie danego OW, oraz Marynarki Wojennej, b.d. [kwiecień 1965 r.], k. 16–
18. 
68 Od 21 VI 1969 r. Oddział IV posiadał trzy wydziały, gdzie Wydział I był organizacyjno-mobilizacyjnym 
(dotychczas ewidencja i archiwum), Wydział II (kodowo-szyfrowy), a Wydział III był odpowiedzialny za 
ewidencję operacyjną. Archiwum przeszło pod Oddział Szkolenia i Analiz który podzielono na trzy wydziały 
(analiz, szkolenia i archiwum). Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 1967 r., k. 1–21. Błędnie w: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej 
Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957–1990), 
oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył B. Kapuściak, Kraków 2010, s. 51.  
69 CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 
1967 r., k. 1–21.  
70 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, Warszawa, 17 V 
1967 r., k. 207–213. W lipcu 1968 r. przeformowywano już istniejące i sformowano nowe garnizonowe węzły 
łączności oraz węzły łączności lotnisk stałych. Zob. ibidem, 1677/84/493, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 0108/Org, Warszawa, 13 VII 1968 r., k. 238–244. 
71 AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 099, Warszawa, 10 VI 1967 r., k. 122. 
Jan Wacław Ziomek – urodził się 26 X 1932 r. w Buczaczu, woj. tarnopolskie (dzisiejsza Ukraina), jako syn 
Filipa (robotnik) i Mari z domu Hefka (bez zawodu). W maju 1945 r. rodzice wyjechali do Polski osiedlając 
się we wsi Roztocznik gdzie objęli sześciohektarowe gospodarstwo poniemieckie. W 1949 r. ukończył siódmą 
klasę szkoły podstawowej w Dzierżoniowie (pierwsze cztery lata szkoły odbywał w Buczaczu, gdzie uczył się 
w języku ukraińskim), w 1952 r. ukończył gimnazjum radiotechniczne w Dzierżoniowie, a w 1955 r. liceum 
ogólnokształcące dla pracujących w Warszawie. Od 1949 r. w ZMP, a od 1955 r. w PZPR. W 1952 r. w okresie 
trzech miesięcy pracował jako radiomechanik w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Radiowych 
w Dzierżoniowie (późniejsza „Unitra Diora”), następnie został powołany do „ludowego” WP (od 26 XI 1952 
r.) jako strzelec, później elew i w końcu pisarz 72. pz w Gubinie 19. DZ w Torzymiu (w tym czasie skończył 
podoficerską szkołę łączności). Od 11 XII 1953 r. dowódca drużyny w 18. batalionie wartowniczym, a od 1 X 
1954 r. mechanik centrali telefonicznej w Oddziale Zabezpieczenia GZI (część służby odbywał w ramach 
służby nadterminowej). Od 1 II 1955 r. podoficer służbowy w Zarządzie IV GZI, następnie dyżurny Biura 
Przepustek Komendantury GZI (od 1 XI 1955 r.), później majster-rusznikarz (magazynier broni i amunicji) 
Sekcji Uzbrojenia WAG GZI (od 28 I 1956 r.) w stopniu plutonowego. Od 31 I 1957 r. w dyspozycji szefa 
WSW, następnie mianowany starszym pisarzem WAG SWSW (od 28 II 1957 r.), po zmianach kierownik 
kancelarii Oddziału Administracyjno-Gospodarczego Szefostwa, a później podchorąży OSŁ w Zegrzu w 
stopniu sierżanta podchorążego (od 20 IX 1958 r.). Praktyki odbywał w kompanii łączności 1. Praskiego Pułku 
Zmechanizowanego na stanowisku dowódcy plutonu radiotelefonicznego. Po ukończeniu szkoły wrócił do 
dyspozycji szefa WSW w stopniu podporucznika (od 5 IX 1961 r.), następnie mianowany 21 IX 1961 r. szefem 
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Węzła Łączności Oddziału IV (później podległe bezpośrednio Szefostwu) SWSW (od września w stopniu 
porucznika, a od października 1968 r. w stopniu kapitana), a od 2 VII 1975 r. oficer Wydziału III OTO 
Szefostwa (od września 1976 r. w stopniu majora). Od 2 III 1979 r. oficer Oddziału I Zarządu IV Szefostwa, 
następnie p.o. starszego oficera Oddziału I Zarządu IV SWSW (od września 1983 r. w stopniu podpułkownika). 
3 VIII 1989 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej w stopniu podpułkownika. W 1976 r. ukończył WAT 
broniąc tytułu inżyniera elektronika, następnie w 1977 r. WKDO Pionu Techniki WSW w OS WSW. Znał 
język rosyjski. AIPN, Zbiór akt personalnych żołnierzy pełniących służbę w cywilnych i wojskowych organach 
bezpieczeństwa państwa (w tym żołnierzy represjonowanych z motywów politycznych) oraz pracowników 
cywilnych wojska (dalej: Zbiór akt personalnych), 2300/2151, Teczka Akt Personalnych Ziomka Jana s. Filipa. 
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 W dniu 17 czerwca 1966 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Szefostwa WSW na 

którym dyskutowano propozycję ułożenia nowego etatu. Szef WSW, gen. Kufel wydał 

decyzję, aby wszelkie uwagi dotyczące proponowanych zmian uwzględnili na piśmie 

zastępcy szefa WSW. Płk Mieczysław Turkiewicz uznał, że proponowane zmiany nie 

spełniają wymogów postawionych przez MON, nie zmniejszają ilości komórek, a je 

zwiększają, nie uwzględniają priorytetu dla komórek operacyjnych, zmiany nie były także 

powiązane ze strukturą zarządów WSW okręgów oraz ze strukturą Szefostwa WSW Frontu 

(na czas wojenny). Był przeciwnikiem powstania samodzielnego Oddziału Szkolenia i 

Analiz powołując się na doświadczenia roku 1957 r. kiedy to Wydział IV Analityczno-

Sprawozdawczy nie zdał w praktyce egzaminu. Był także przeciwnikiem tak mocno 

rozbudowanego Ośrodka Techniki Operacyjnej (na odrębnym etacie) oraz przejęciem 

całości poszukiwań przez pion kontrwywiadowczy72. 

 Trochę inne podejście zaprezentował drugi zastępca szefa WSW, płk Jerzy 

Mrówczyński, który był zwolennikiem utworzenia Oddziału Studiów i Analiz oraz Ośrodka 

Techniki Operacyjnej, z tym zastrzeżeniem, że w zarządach okręgów powinny one mieć 

swoje odpowiedniki. Podobnie poparł rozdzielenie Oddziału Zaopatrzenia na WAG (poza 

etatem Szefostwa WSW) i Wydział Finansów (utworzono w tym czasie z Oddziału 

Zaopatrzenia Wojskową Administrację Koszar nr 24, także na odrębnym etacie). 

Mrówczyński jednak uznał że proponowany etat nie spełnia wymogów MON co do 

oszczędności stanowisk i zmniejszenia ilości komórek organizacyjnych. Podobnie jak płk 

Turkiewicz był przeciwnikiem likwidacji Zarządu II (dochodzeniowo-porządkowego) jako 

liczebnie największego. Rozdzielenie go na pion porządkowy i dochodzeniowo-śledczy 

uznał za niepotrzebne, tym bardziej, że taki podział był, według niego, nierealny w 

jednostkach terenowych. Opowiedział się także przeciwko przejęciu całości poszukiwań 

przez pion kontrwywiadowczy (co było zresztą sprzeczne z instrukcją o poszukiwaniach), 

który w tym zakresie miał nikłe wyniki w ostatnich latach. Przeciwny był także zamianie 

Zarządu VI na Zarząd I, która w zarządach okręgów i równorzędnych wywoła chaos 

organizacyjny73. 

 Płk Mieczysław Białek, zastępca szefa ds. politycznych skupił swoją uwagę tylko na 

osłabieniu roli Wydziału Politycznego w Szefostwie WSW oraz likwidacji stanowiska 

                                                
72 AIPN, SWSW, 2386/18163, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Mieczysława Turkiewicza do szefa WSW, 
gen. bryg. Teodora Kufla, 25 VI 1966 r., k. 103–107. 
73 AIPN, SWSW, 2386/18163, Notatka służbowa zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego do szefa 
WSW, gen. bryg. Teodora Kufla, 21 VI 1966 r., k. 108–113. 
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zastępcy szefa WSW ds. politycznych (w tym wsparli go Mrówczyński i Turkiewicz) i 

instruktora Komitetu Partyjnego Szefostwa WSW. W pozostałych sprawach podzielił opinię 

obu zastępców74. Pomimo sprzeciwu zastępców szefa WSW (chociaż ich stanowiska nie 

zawsze były zbieżne) większość zmian została wprowadzonych. 

 Dopiero w grudniu 1968 r. szef WSW wprowadził zakres zadań organów i jednostek 

WSW, powołując się na wprowadzony 1 lipca 1968 r. Statut WSW75. Było to wynikiem 

braku aktualnych w wojsku zakresów działania poszczególnych instytucji przy 

modernizacjach armii i doskonalenia jej strukturalnego systemu dowodzenia, które 

wprowadzane były od 1965 r. W związku z tym minister obrony narodowej rozkazał podjąć 

pracę nad aktualizacją zakresów działań instytucji (dowództw i szefostw) szczebla 

centralnego i okręgowego76. Zakres zadań poszczególnych komórek Szefostwa wyglądał 

następująco77: 

 Zarząd I – zabezpieczał Instytucje Centralne MON: 

 – Oddział I – ochraniał Sztab Generalny WP, Inspektorat Szkolenia oraz Inspektorat 

Obrony Terytorialnej, 

 – Oddział II – zabezpieczał Główne Kwatermistrzostwo WP i podległe mu jednostki 

z garnizonu warszawskiego, 

 – Oddział III – obsługiwał akademie wojskowe rozlokowane w garnizonie Warszawa 

 – Oddział IV – ochraniał Zarząd II SG WP (wywiad wojskowy) i podległe mu 

jednostki wraz z jednostkami bezpośrednio podległymi Szefostwu WSW; 

 Zarząd II – wypracowywał formy i metody pracy kontrwywiadowczej, ustalał 

aktualne kierunki oraz nadzorował i koordynował wszelkie prace z tym związane: 

 – Oddział I – wypracowywał formy i metody pracy kontrwywiadowczej, kontrolował 

terenowe organa WSW, koordynował działania mające na celu zabezpieczanie jednostek i 

obiektów wojskowych przed penetracją obcych wywiadów (a także oddziaływania kleru na 

                                                
74 AIPN, SWSW, 2386/18163, Pismo zastępcy szefa ds. politycznych, płk. Mieczysława Białka do szefa 
Oddziału IV SWSW dotyczy proponowanych zmian etatowych w organie partyjno-politycznym WSW oraz 
jego kompetencji, zasięgu i zakresu, Warszawa, 25 VI 1966 r., k. 118–119. 
75 Błędnie w: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), opr. B. Kapuściak, Katowice-Kraków 
2019, s. 26–28, jakoby inwazja na Czechosłowacje przyniosła właśnie wtedy zmiany w strukturach. Co nie 
znaczy, że działania traktowane stricte jako wojenne na terenie sąsiedniego państwa nie przyniosły nowych 
rozwiązań zarówno strukturalnych (wprowadzonych już częściowo w 1969 r.), jak i przede wszystkim w 
poprawie działalności operacyjnej i porządkowej organów WSW. 
76 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/49, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 097/Org w sprawie 
opracowania i zatwierdzenia zakresów działania instytucji (dowództw, szefostw) szczebla centralnego i 
okręgowego, Warszawa, 2 VII 1968 r., k. 403–406. 
77 AIPN, SWSW, 2386/21478, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025 w sprawie zakresu 
zadań organów i jednostek Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XII 1968 r., k. 475. 
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wojsko oraz alumnów odbywających służbę wojskową), analizował stan zabezpieczenia 

tajemnicy w sztabach i komórkach organizacyjnych wojska, 

 – Oddział II – wypracowywał metody pracy kontrwywiadowczej o charakterze 

szpiegowskim, rozpoznawał ośrodki wywiadowcze, w tym celu kierował pracą poza 

granicami kraju, prowadząc tam swoją agenturę, brał udział także w opracowywaniu 

materiałów dezinformacyjnych, 

 – Wydział III – wykonywał wszelkie działania radioelektroniczne (w tym 

nadzorował i ustalał kierunki działania 7. Pułku Radioelektronicznego WSW) i zabezpieczał 

pomieszczenia w Instytucjach Centralnych MON przed podsłuchem; 

 Oddział III – wykonywał wszelkie działania pomocnicze (specjalne) dla potrzeb 

pionu kontrwywiadu i dochodzeniowo-śledczego oraz nadzorował pracę wydziałów III 

zarządów WSW OW/równorzędnych: 

 – Wydział I – zajmował się obserwacją zewnętrzną, w zakresie obserwacji brał udział 

w kombinacjach operacyjnych, tajnych zatrzymaniach i ochronie zleconych osób, 

 – Wydział II – instalował podsłuch lokalowy i zakładał sprzęt do obserwacji 

wewnętrznej, 

 – Wydział III – prowadził eksploatację podsłuchów lokalowych oraz telefonicznych 

(na liniach wojskowych) i obserwacji wewnętrznej, 

 – Wydział IV – wykonywał wywiady i ustalenia (również na potrzeby Zwiadu WOP 

i Zarządu II SG WP), brał także udział w kombinacjach operacyjnych, tajnych 

zatrzymaniach i ochronie zleconych osób, 

 – Wydział V – zajmował się ochroną ministra obrony narodowej, jego gabinetu i 

wojskowych delegacji zagranicznych; 

 Oddział IV Organizacyjny – opracowywał dokumenty normatywne w sprawach 

mobilizacyjnych, etaty i wszelkie projekty, dodatkowo udzielał pomocy prawnej Szefostwu 

WSW i organom terenowym: 

 – Wydział I – prowadził ewidencję i archiwum78, organizował i nadzorował dobór 

kandydatów do jednostek specjalnych, wyrabiał dokumenty legalizacyjne dla potrzeb WSW 

i MSW, 

                                                
78 Od 21 VI 1969 r. Wydział I zajmował się sprawami organizacyjno-mobilizacyjnymi, ewidencją zajmował 
się wtedy nowoutworzony Wydział III Oddziału IV SWSW, archiwum przeszło do Oddziału Szkolenia i Analiz 
SWSW. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 11 V 1967 r., k. 1, 5v–6, 8. 



103 

 – Wydział II – zajmował się łącznością szyfrową, tajnym dowodzeniem i 

prowadzeniem biurowości, 

 – Kancelaria ogólna z powielarnią i introligatornią – prowadziła korespondencję, 

wydawała rozkazy dzienne szefa WSW, powielała dokumenty i wydawnictwa, 

 – Komenda Ochrony Szefostwa WSW z biurem przepustek – zajmowała się ochroną 

fizyczną obiektów Szefostwa WSW; 

 Oddział V – wykonywał pracę dochodzeniowo-śledczą: 

 – Wydział I – kontrolował i nadzorował pracę dochodzeniowo-śledczą, 

 – Wydział II – prowadził postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących 

szpiegostwa, dywersji, sabotażu, zdrady ojczyzny i nielegalnych organizacji79; 

 Oddział VI Organizacji Służby Porządkowej – zajmował się pracą porządkową, 

zabezpieczał parady i imprezy wojskowe, nadzorował pracę poszukiwawczą; 

 Oddział Szkolenia i Analiz – prowadził badania i analizy, przygotowywał 

opracowania programów i materiałów szkoleniowych oraz opracowywał okresowe 

biuletyny informacyjne dla kierownictwa MON i Szefostwa WSW, dokonywał tłumaczeń z 

języków obcych, prowadził bibliotekę wydawnictw fachowych (później został podzielony 

na trzy wydziały80); 

 Oddział Kadr – prowadził ewidencję wojskowych służących w WSW i archiwum akt 

personalnych oraz przeprowadzał kwalifikację i dobór kandydatów do służby (na czas „P” i 

„W”) oraz pracowników cywilnych w Szefostwie WSW, koordynował uzupełnienie 

żołnierzy służby zasadniczej w organach WSW; 

 Wydział Finansów – prowadził gospodarkę finansową wraz z funduszem 

operacyjnym, zaopatrywał organy WSW w kredyty na określone potrzeby; 

 Wydział Polityczny – prowadził pracę partyjno-polityczną i kulturalno-oświatową w 

Szefostwie i jednostkach mu bezpośrednio podporządkowanych. Sprawował nadzór nad 

szkoleniami politycznymi i pracą partyjną81. 

                                                
79 Dodatkowo od 11 marca 1968 r. do etatu doszedł areszt (z komendantem, starszym profosem i dziewięcioma, 
a od 21 VI 1969 r. siedmioma profosami). Był to niejako powrót do czasów GZI i pierwotnej formy WSW, 
którego chciał uniknąć Aleksander Kokoszyn. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 1967 r., k. 1, 6v, 8. 
80 Od 21 VI 1969 r. pod Wydział II Oddziału Szkolenia i Analiz SWSW podlegała powielarnia i introligatornia 
wraz z biblioteką, a pod Wydział III – archiwum, zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 1967 r., k. 12–13. Błędnie w: Instrukcje pracy 
kontrwywiadowczej…, s. 19.  
81 AIPN, SWSW, 2386/21478, Zakres zadań organów i jednostek Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XII 
1968 r., k. 476–501; zob. także w: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 26–28. 
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 W ciągu dwunastu lat obsada samego Szefostwa WSW wzrosła o 100 osób, co 

obrazuje tabela: 

 

Tabela nr 8. Stały stan osobowy Szefostwa WSW w latach 1957-1968 

Etat 

Data 
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32/174 
Zarządzenie nr 
0013/Org z 21 I 
1957 5 156 26 22 4 3 190 32 222 

- 
Zarządzenie nr 
0060/Org z 17 IV 
1957 5 158 25 21 4 2 190 31 221 

32/209  Rozkaz 0045/Org 
z 8 VI 1957 5 170 35 31 4 10 220 31 251 

32/247 Rozkaz 004/Org z 
19 V 1958 4 196 27 24 3 11 238 32 270 

- 
Rozkaz nr 
012/Org z 10 XII 
1958 4 199 31 26 5 25 259 33 292 

- 
Zarządzenie nr 
025/Org z 13 III 
1959 4 209 33 28 5 24 270 35 305 

- 
Zarządzenie nr 
043/Org z 29 IV 
1959 4 225 33 28 5 24 286 35 321 

32/255 
Zarządzenie 
028/Org z 4 IV 
1960 4 233 32 27 5 26 295 35 330 

- 
Zarządzenie nr 
075/Org z 19 IX 
1960 4 233 32 27 5 26 295 36 331 

- 
Zarządzenie nr 
0110/Org z 28 XII 
1960 4 235 37 32 5 26 302 36 338 

- 
Zarządzenie nr 
063/Org z 7 VIII 
1961 4 239 37 32 5 26 306 37 343 
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- 
Zarządzenie nr 
080/Org z 13 IX 
1961 4 242 37 32 5 26 309 37 346 

- 
Zarządzenie nr 
0126/Org z 6 XII 
1961 4 241 37 32 5 26 308 37 345 

- 
Zarządzenie nr 
033/Org z 7 IV 
1962 4 248 36 31 5 26 314 38 352 

32/275 
Zarządzenie nr 
068/Org z 30 VI 
1962 4 243 42 38 4 15 304 42 346 

- 
Zarządzenie nr 
022/Org z 29 I 
1963 4 244 42 38 4 15 305 42 347 

- 
Zarządzenie nr 
0111/Org z 30 VII 
1963 4 244 44 40 4 15 307 49 356 

- 
*Zarządzenie nr 
0103/Org z 4 VII 
1963 4 245 44 40 4 15 308 49 357 

- 
Zarządzenie nr 
0142/Org z 23 IX 
1963 4 247 44 40 4 15 310 49 359 

- 
Zarządzenie nr 
060/Org z 15 V 
1964 4 229 37 34 3 5 275 41 316 

- 
Zarządzenie nr 
076/Org z 2 VII 
1964 4 232** 37 34 3 5 278 41 319 

- 
Zarządzenie nr 
0136/Org z 14 XI 
1964 4 232 39 36 3 5 280 41 321 

- 
Zarządzenie nr 
0142/Org z 5 XII 
1964 4 237 61 37 24 7 309 42 351 

32/328 
Zarządzenie nr 
067/Org z 26 VII 
1965 4 236 51 49*** 2 9 300 49 349 

- 
Zarządzenie nr 
0123/Org z 10 XII 
1965 4 236 49 49 - 11 300 49 349 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org z 24 II 
1966 5 256 54 54 - 10 325 54 379 
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32/357 
Zarządzenie nr 
066/Org z 17 V 
1967 6 217 52 30 22**** 1 276 29 305 

- 
Zarządzenie nr 
044/Org z 11 III 
1968 6 223 59 37 22 1 289 29 318 

- 
Zarządzenie nr 
0149/Org z 18 XI 
1968 6 223 63 39 24 1 293 29 322***** 

* Tak w oryginale. Stan osobowy rozliczony w dniu 9 VIII 1963 r. po zarządzeniu nr 0111/Org z 30 VII 
1963 r., które zostało uwzględnione 5 VIII 1963 r. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 
32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 1. 

** W etacie podano wzrost stanowisk oficerskich o 3 (starszy instruktor w stopniu podpułkownika w 
Wydziale Politycznym, pomocnik szefa oddziału w stopniu majora w Oddziale II Zarządu I; brak 
trzeciego stanowiska oficerskiego). Suma oficerów wzrosła jednak z 229 na 231 zamiast 232, ale 
suma łączna żołnierzy wynosiła już 278 zamiast 277. W kolejnych zmianach dalej powtórzono liczbę 
oficerów na 231, a później 236, przy łącznej liczbie 280, a później 309 wojskowych. Zob. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 
1. 

*** W etacie podano podoficerów służby zawodowej i zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, Etat 
nr 32/328 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 23 VII 1965, k. 1-2. 

**** Od etatu 32/357 zamiast podoficerów służby zasadniczej ujęto chorążych zawodowych. Zob. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 (01/074) Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1. 

***** Stan taki przetrwał do 21 VI 1969 r., kiedy nowym zarządzeniem nr 048/Org zmniejszono 
liczbę żołnierzy o 4 (dodano 2 oficerów, odjęto 6 podoficerów nadterminowych), a podwyższono o 4 
liczbę pracowników cywilnych. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 (01/074) 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 1967 r., k. 1. 

Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3683; ibidem, 1544/73/3931; ibidem, 1678/84/16; ibidem, 
1678/84/450; ibidem, 1678/84/906; ibidem, 1678/84/1173; ibidem, 1791/90/135. 

 

 Za rozrostem struktur szło powiększenie się stanu osobowego Szefostwa WSW. 

Spadek w 1967 r. liczby wojskowych do 276 osób był spowodowany rozformowaniem 

Oddziału Zabezpieczeń i sformowaniem Wydziału Administracji Koszar nr 24 oraz 

Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr 4, które to znalazły się na odrębnych etatach, 

podobnie jak wydzielony z Szefostwa WSW Węzeł Łączności i nowoutworzony Ośrodek 

Techniki Operacyjnej SWSW82. W rzeczywistości struktury i obsada osobowa powiększyły 

się. Rozrost struktur Szefostwa WSW i podległych jej jednostek wynikał także z nałożenia 

                                                
82 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 064/Org, Warszawa, 11 V 
1967 r., k. 197–200; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 17 V 1967 r., k. 
215–216. 
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na nią nowych zadań stawianych przez aparat partyjny i kierownictwo MON, dotyczyło to 

pionu doboru, służby dochodzeniowo-śledczej, kontrwywiadowczej (teraz koordynowanej 

przez dwa zarządy Szefostwa) oraz techniki operacyjnej (realizowanej przez OTO 

SWSW)83. Zmiany w 1967 r. były także podyktowane przeformowaniem części struktur 

wojska i dostosowania ich do zadań czasu wojennego. 

 Pod koniec 1960 r. zaczęto reorganizować i formować nowe jednostki inżynieryjno-

budowlane84. Dla lepszego zabezpieczenia tych jednostek organom WSW dopisano do 

etatów 13 stanowisk oficerskich85. Następnie w 1963 r. wprowadzono do etatów WSW 

oficerów dochodzeniowych ds. bib86. Dopiero jednak z 1 sierpnia 1967 r. sformowano 

Oddział WSW Służby Inżynieryjno-Budowlanej Warszawa (JW 3870) o stanie 6 żołnierzy 

i 1 pracownik cywilny któremu podporządkowano trzy Wydziały WSW Jednostek 

Inżynieryjno-Budowlanych w Nowym Dworze Mazowieckim (JW 3885) o stanie 

osobowym 12 wojskowych i 1 pracownik kontraktowy, Pile (JW 4522) o stanie osobowym 

13 żołnierzy i 1 pracownik cywilny i Gnieźnie (JW 4637) o stanie osobowym 14 

wojskowych i 1 pracownik kontraktowy87. Oddział WSW Służby Inżynieryjno-Budowlanej 

                                                
83 Już w maju 1966 r. wywiady i ustalenia, które dotychczas były wykonywane w zakresie Oddziału III 
Szefostwa i wydziałów III zarządów WSW okręgów zostały przesunięte do terenowych oddziałów i wydziałów 
WSW, gdzie na etacie znajdował się oficer ds. doboru. Zob. AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr A-
090 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 1966 r., k. 24. 
84 Szef Sztabu Generalnego kazał przeformować Głównemu Kwatermistrzowi WP do dnia 1 I 1961 r. Grupę 
Organizacyjną ds. Inżynieryjno-Budowlanych, a na jej miejsce sformować Szefostwo Służby Inżynieryjno-
Budowlane. Przeformowano także istniejące dwa bataliony (27. i 28.) na nowe etaty oraz pięć samodzielnych 
kompanii inżynieryjno-remontowych na pięć batalionów inżynieryjno-budowlanych (30., 31., 32., 33. i 34.) 
oraz sformowano cztery nowe bataliony inżynieryjno-budowlane (35., 36., 38., 39.) i jeden batalion szkolny 
(40.). Zakład Produkcji Elementów Fortyfikacyjnych przeorganizowano na Wojskowe Zakłady Prefabrykatów 
Żelbetonowych i stworzono Wojskowe Zakłady Remontowo-Budowlane w Warszawie. Zob. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1101/65/57, Zarządzenie organizacyjne nr 0104/Org, 20 XII 1960 r., k. 230–235. 
85 AIPN, Zarząd VI Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 4090/36, Notatka służbowa nr FA-030/61 zastępcy 
szefa Oddziału IV SWSW, mjr Adama Bilińskiego, 5 I 1961 r., k. 2. 
86 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/45, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
0142/Org, 23 IX 1963 r., k. 85–93. 
87 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, Warszawa, 17 V 
1967 r., k. 207–213; ibidem, 1791/90/140, Etat nr 32/351 [62/001] Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Służby Inżynieryjno-Budowlanej, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–10; ibidem, 1791/90/141, Etat nr 32/352 
[62/002] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych w Nowym Dworze 
Mazowieckim, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–5. Ustawienie garnizonowe było następujące: dwóch 
starszych pomocników szefa wydziału w 30. bib Olsztyn, dwóch starszych pomocników szefa wydziału w 38. 
bib Jarosław oraz jeden starszy pomocnik i pomocnik szefa wydziału w 39. bib Bochnia (ibidem, k. 4). Ibidem, 
1791/90/142, Etat nr 32/353 [62/003] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Inżynieryjno-
Budowlanych w Pile, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–6. Ustawienie garnizonowe było następujące: dwóch 
starszych pomocników szefa wydziału w 33. pib Gdynia, dwóch starszych pomocników szefa wydziału w 1. 
technicznym pib Grupa koło Grudziądza oraz jeden starszy pomocnik i pomocnik szefa wydziału w 36. bib 
Szczecin (ibidem, k. 4). Ibidem, 1791/90/143, Etat nr 32/354 [62/004] Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych w Gnieźnie, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–6. 
Ustawienie garnizonowe było następujące: dwóch starszych pomocników szefa wydziału w 34. bib Zabrze, 
dwóch starszych pomocników szefa wydziału w 32. bib Bolesławiec, dwóch starszych pomocników szefa 
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podporządkowano bezpośrednio Szefostwu WSW88. Struktury terenowe tego oddziału 

wyglądały następująco: 

 

 
 

 Szefem Oddziału WSW Służby Inżynieryjno-Budowlanej w Warszawie został płk 

Marian Cimoszewicz89 (dotychczas zastępca szefa Oddziału I Zarządu II SWSW), a jego 

                                                
wydziału w 35. bib Krotoszyn i jeden starszy pomocnik szefa wydziału w Ośrodku Szkolenia Służby 
Inżynieryjno-Budowlanej w Czerwińsku (ibidem, k. 4). 
88 Obsada etatowa Oddziału WSW Służby Inżynieryjno-Budowlanej i podległych jej jednostek jest rozpisana 
w księdze etatowej Zarządu WSW SOW. Być może Oddział ten zmienił podległość. W momencie jednak 
sformowania podporządkowany był bezpośrednio Szefostwu. Zob. AIP, SWSW, 2386/29636, Księga etatowa 
Zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego [za lata 1967–1969], s. 252–277. 
89 Marian Mikołaj Cimoszewicz – urodził się 7 I 1917 r. w Uljanowsku (ros. Ульяновск, b. ZSRS, obecnie 
Rosja) jako syn Wincentego (rolnik) i Anastazji (bez zawodu). W 1920 r. wraz z rodzicami przybył do Polski, 
gdzie osiedlili się w Endrychowcach (ówczesne woj. białostockie, współcześnie teren Białorusi). Dopiero w 
1937 r. skończył siódma klasę szkoły podstawowej w Wiechotnicy (gdzie indziej podał, że ucząc się z 
przerwami skończył ją w 1934 r.), a następnie zatrudniony był (od 1936 r., po śmierci ojca) jako robotnik-
brukarz w prywatnej firmie w Wołkowysku, a później, od 1939 r. jako poborca dostaw obowiązkowych w 
powiatowym urzędzie skupu w tejże miejscowości. W innym życiorysie podał, że szkołę podstawową skończył 
w 1932 r. i rozpoczął naukę w średniej szkole technicznej w Poznaniu, którą ukończył w 1937 r. Ostatecznie 
w 1957 r. ukończył liceum ogólnokształcące dla pracujących w Warszawie i zdał maturę. Członek PPS od 
kwietnia 1947 r., następnie PZPR. We wrześniu 1940 r. rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, gdzie miał 
skończyć w 1941 r. szkołę podoficerów radiotechniki przy 138. pułku haubic wielkiej mocy w Rostowie nad 
Donem. Z Armii Czerwonej został przeniesiony we wrześniu 1943 r. do „odrodzonego” WP w stopniu 
sierżanta (podniesiony do stopnia chorążego) i trafił do 1. Brygady Broni Pancernej jako kursant (ukończył 
kurs polityczny), zastępca dowódcy kompanii saperów i ostatecznie zastępca dowódcy baterii. Od października 
1944 r. rozpoczął służbę w 3 zpp 1. Armii WP jako zastępca dowódcy batalionu szkolnego w stopniu 
podporucznika, a następnie zastępca dowódcy pułku. Od lipca 1945 r. mianowany zastępca oficera informacji 
12. pp 4. DP, a następnie od sierpnia 1945 r. oficer informacji w stopniu porucznika (na etacie kapitana), a 
później starszy oficer informacji (od stycznia 1946 r.) w tymże pułku. W czerwcu 1946 r. przeniesiony do 
Oddziału Informacji Wojsk Lotniczych na starszego oficera informacji Batalionu Samochodowego, od 
października 1946 r. w 3. mieszanym pułku lotnictwa, później w 6. szturmowym pułku lotniczym (od marca 
1947 r.), a następnie w specjalnym pułku lotniczym (od września 1947 r. w stopniu kapitana). Od maja 1948 
r. mianowany komendantem GZI WP, następnie starszym oficerem informacji Wydziału III Oddziału I GZI 
(od 1 III 1950 r.), a później p.o. szefa Wydziału Informacji Wojskowej Akademii Technicznej Oddziału I GZI 
(od 1 IV 1951 r.) w stopniu majora i szef tegoż wydziału (od 10 II 1953 r.). Od 1 IX 1953 r. słuchacz KDO w 
OSI, a po ukończeniu kursu z powrotem szef Wydziału Informacji WAT Oddziału V Zarządu I GZI. Od 29 
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zastępcą ppłk Włodzimierz Kozarzewski (wcześniej straszy pomocnik szefa Oddziału I 

Zarządu I SWSW)90. Szefem Wydziału WSW Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych Nowy 

Dwór Mazowiecki mianowano – mjr Stanisław Domański (dotychczas starszy pomocnik 

szefa Oddziału I Zarządu II SWSW), a zastępcą – kpt. Jan Żelechowski (wcześniej starszy 

pomocnik szefa Wydziału WSW Sochaczew ds. dochodzeniowych). Wydziałem WSW 

Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych Piła dowodził mjr Stanisław Prokopiak (dotychczas 

zastępca szefa Oddziału WSW Białystok), a na stanowisku zastępcy był vacat. Szefem 

Wydziału WSW Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych Gniezno – ppłk Adam Gerod 

(dotychczasowy starszy pomocnik szefa Oddziału I Zarządu WSW WOPK i IL), a jego 

zastępcą – p.o. kpt. Stanisław Kozłowski (dotychczasowy starszy pomocnik szefa Wydziału 

WSW Powidz ds. dochodzeniowych)91. 

 

2. Pion obserwacji i techniki operacyjnej 
 Podoficerowie i oficerowie pionu obserwacji i techniki operacyjnej WSW (Oddziału 

III SWSW, wydziałów III zarządów okręgów oraz Sekcji III Oddziału WSW MW) 

wywodzili się po części z byłych organów Informacji Wojskowej wcześniej pracujący w 

MBP (42 wojskowych), z różnych służb wojskowych, w tym z GZI (32 wojskowych), a 

także z MSW (1 wojskowy, ppor. Antoni Kania). W Szefostwie WSW pion ten liczył 34 

oficerów i podoficerów (w tym jedną kobietę, st. sierż. Marię Wdowiak), w Wydziale III 

                                                
XII 1954 r. szef Wydziału Informacji Garnizonu Warszawa Zarządu Informacji WOW (od maja 1955 r. w 
stopniu podpułkownika), a po przemianach, od 28 I 1957 r. szef Oddziału WSW Dęblin Zarządu WSW WOW. 
Od 5 VI 1958 r. w dyspozycji szefa WSW, ale już od 9 VI 1958 r. mianowany starszym pomocnikiem szefa 
Oddziału III Zarządu II SWSW (zajmował się głównie poszukiwaniami w ramach pionu dochodzeniowo-
porządkowego), a następnie p.o. szefa tego oddziału (od 23 XII 1958 r.) i w końcu pełny szef (od 12 XI 1959 
r.). Od 27 IX 1960 r. skierowany na WKDO przy WAP, a po jego ukończeniu (przedstawił pracę pt. 
„Organizacja pracy operacyjnej w pionie porządkowym WSW”) mianowany z powrotem szefem Oddziału III 
Zarządu II SWSW (od 1 IX 1961 r.). Od 2 IX 1965 r. został zastępcą szefa Oddziału I tegoż zarządu w stopniu 
pułkownika, a od 3 VII 1967 r. szefem nowopowstałego Oddziału WSW Służby Inżynieryjno-Budowlanej w 
Warszawie. Służbę zakończył 5 VI 1972 r. w stopniu pułkownika. Znał dobrze język rosyjski i niemiecki. 
Zmarł w grudniu 2001 r. AIPN, MON, 2174/8248, Teczka akt personalnych Cimoszewicza Mariana, s. 
Wincentego; ibidem, 2174/8249, Teczka akt personalnych Cimoszewicza Mariana, s. Wincentego; AIPN, 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Okręg Warszawa, 3421/61, Materiały dotyczące Mariana 
Cimoszewicza; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, 1/1444, Akta korespondencji 
ogólnej dot. przesłania do Głównej Komisji zeszytu ewidencyjnego Mariana Cimoszewicza; P. Sztama, 
Pułkownik Marian Cimoszewicz. Portret oficera kontrwywiadu wojskowego Polski Ludowej, Fronda Lux” 
2020, nr 96, s. 72–83; P. Gontarczyk, Od brukarza do pułkownika Informacji Wojskowej, „Sieci” 2018, nr 9, 
s. 40–43; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/72827 (dostęp 3 I 2021 r.). Zob. także: M. Cimoszewicz, 
Trzy spotkania, Warszawa 1972. 
90 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/140, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0262, 
Warszawa, 6 VII 1967 r., k. 113. 
91 AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 099, Warszawa, 10 VI 1967 r., k. 118–122; 
ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0109, Warszawa, 19 VI 1967 r., k. 149–152. 



110 

SOW – 17 wojskowych, w Wydziale III POW – 15, a w Sekcji III Oddziału WSW MW – 9. 

Wszyscy wojskowi (tzw. pracownicy tajni) pionu obserwacji i techniki operacyjnej pełnili 

tzw. funkcje specjalne92.  

 Ze względu na słaby dobór pracowników do pionu obserwacji i techniki, którzy w 

pełni nie odpowiadali stawianym im wymaganiom szef WSW zarządził w 1958 r. 

przyjmowanie do służby w tym pionie tylko po przez Oddział Kadr SWSW i przy 

weryfikacji kandydatów po przez powołaną komisję kwalifikacyjną w składzie 

przewodniczący (przedstawiciel Oddziału Kard SWSW) oraz dwaj członkowie 

(przedstawiciel z Oddziału III SWSW oraz z Wydziału Politycznego SWSW)93. 

 Ze względu na brak środków finansowych planowano cały sprzęt trzymać w 

Szefostwie WSW mimo nacisku szefów zarządów okręgów aby chociaż po jednym aparacie 

do podsłuchów przydzielić im do dyspozycji94. W rzeczywistości kierownictwo WSW nie 

do końca orientowało się ile takiego sprzętu posiada95. Brak profesjonalnego sprzętu na 

wyposażeniu pionu obserwacji i techniki operacyjnej Szefostwa WSW nadrabiano 

pomysłowością. Pracownicy Wydziału II Oddziału III SWSW (kpt. Arkadiusz 

Maruszewski, kpt. Ryszard Mikołajczyk oraz kpt. Zdzisław Jaworek) w 1957 r. przerobili 

peryskopy piechoty na wzierniki do obserwacji wewnętrznej. Pozwoliło to Wydziałowi II 

lepiej realizować zadania operacyjne96. Dopiero w 1958 r. nadrobiono braki w sprzęcie 

zakupując odpowiednie urządzenia97. 

                                                
92 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 041 stwierdzający 
pełnienie przez oficerów i podoficerów zawod[owych] WSW pionu obserwacji i techniki funkcji specjalnych, 
Warszawa, 22 III 1957 r., k. 109–111. 
93 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0010/H w sprawie doboru 
kandydatów do pracy w pionie obserwacji i techniki WSW, 21 V 1958 r., k. 17–18. Wszyscy oficerowie 
powinni przechodzić przez Oddział Kadr WSW. Prawdopodobnie w pierwszych miesiącach funkcjonowania 
WSW nie było to przestrzegane. 
94 Prawdopodobnie sprzęt trafił ostatecznie do zarządów WSW okręgów, ale zgodę na jego użycie miał 
wydawać szef WSW. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. 
[początek lutego 1957 r.], k. 48. 
95 Dotyczyło to także sprzętu gospodarczego znajdującego się w mieszkaniach konspiracyjnych i 
pomieszczeniach służbowych. Stąd szef WSW rozkazał powołać komisje poszczególnych jednostkach WSW 
do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu zakupionego przez organy GZI i WSW z funduszu operacyjnego. 
Zob. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 051, Warszawa, 4 IV 1957 r., 
k. 134. 
96 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0191 dot[yczący] udzielenia 
premii pieniężnej pracownikom Wydziału II Oddziału III Szefostwa WSW, Warszawa, 26 VIII 1957 r., k. 198. 
97 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0021/D w sprawie 
zatwierdzania i wykonywania zadań przez pion obserwacji i techniki Wojskowej Służby Wewnętrznej, 24 X 
1958 r., k. 49. Niedobory w sprzęcie były stałą bolączką pionu techniki operacyjnej WSW. Zob. B. Kapuściak, 
Tajna obserwacja w Wojskowej Służbie Wewnętrznej [w:] Obserwacja w służbie SB. Studia i szkice, red. M. 
Komaniecka-Łyp, Kraków 2022, s. 273–298. Ewidencją sprzętu i sprawami finansowymi w Oddziale III 
SWSW na początku lat sześćdziesiątych zajmował się mjr. Edward Kalinowski – starszy pomocnik szefa 
Wydziału V. AIPN, SWSW, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 93, 9 V 1961 r., k. 288. 
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 Ze względu na zbyt dużą swobodę posługiwania się i przetrzymywania garderoby 

specjalnej, już w 1958 r. szef WSW wydał zarządzenie normujące odpowiedni sposób jej 

ewidencjonowania. Przede wszystkim nakazał przetrzymywanie ubrań specjalnych w 

budynkach pionu obserwacji i techniki operacyjnej lub w mieszkaniach konspiracyjnych. 

Odpowiedzialnymi za właściwe przetrzymywanie i wydawanie wyznaczył szefa Oddziału 

III SWSW, a w terenowych zarządach (Oddziale WSW MW) szefów wydziałów/sekcji III98. 

 W 1959 r. zwiększono ilość wydziałów do czterech99, a w 1961 r. do pięciu100. W 

1960 r. powołano w Szefostwie WSW Komitet Techniczny na czele z szefem Oddziału III 

SWSW. Komitet miał być organem doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących 

rozwoju techniki organów WSW oraz wyposażenia w nowy sprzęt techniczny niezbędny do 

codziennej pracy organów101. W 1964 r. zlikwidowano Wydział II redukując liczbę 

wydziałów do czterech, co spowodowało, że dalszym komórkom zmieniono numerację: 

wydział trzeci stał się drugim, czwarty trzecim, a piąty czwartym102. W 1967 r. powstał w 

Oddziale III SWSW ponownie Wydział V103.  

 Zmiany etatowe z czerwca 1962 r. spowodowały zwiększenie starszych referentek 

po dwie w poszczególnych zarządach Szefostwa WSW. Referentki te planowano 

wykorzystywać w miarę potrzeb do obserwacji i techniki operacyjnej. Zamierzano również 

przenieść w zarządach okręgów starsze referentki wydziałów III do wydziałów IV, ale z 

możliwością pracy na rzecz wydziałów III104. 

 W pierwszym kwartale 1962 r. oficerowie Wydziału I Oddziału III SWSW 

wykonywali szereg zadań w zakresie obserwacji zewnętrznej oraz kontroli zabezpieczenia 

jednostek wojskowych przed penetracją ze strony przedstawicieli dyplomatycznych państw 

tzw. kapitalistycznych (za pomocą specjalnie przygotowanego samochodu). Z tego względu 

                                                
98 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0023/D w sprawie 
przechowywania i wydawania garderoby specjalnej w pionie obserwacji i techniki Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 14 XI 1958 r., k. 53. 
99 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 
1958 r., k. 1, 5, 9v. 
100 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/450, Etat nr 32/255 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 4 IV 
1960 r., k. 1, 5, 10–11; AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 015, 27 I 1961 r., k. 
55–61. 
101 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0176, 21 VII 1960 r., k. 35–36. 
102 Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 060/Org, 15 V 1964 r., zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 1, 4, 9v. 
103 Zlikwidowano go jednak już w 1972 r. wraz z Wydziałem IV. 
104 AIPN, SWSW, 2386/18162, Protokół z odprawy szefów zarządów WSW okręgów wojskowych i 
równorzędnych odbytej w dniu 13 lipca 1962 r., k. 165. Nie ma potwierdzenia w źródłach, że takie plany 
zostały rzeczywiście zrealizowane. 
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zostali nagrodzeni dwaj pracownice tegoż wydziału: por. Paweł Kluczek oraz por. Jan 

Filipek105. 

 Także w następnym okresie 1962 r. oficerowie Wydziału I Oddziału III Szefostwa 

zrealizowali szereg skomplikowanych obserwacji zewnętrznych, szczególnie za figurantem 

krypt. „Wojtek”, prowadzonych w Poznaniu i Warszawie. W tym czasie oficerowie 

wspomnianego wydziału uporządkowali z własnej inicjatywy ogród należący do mieszkania 

konspiracyjnego krypt. „Szkoła” za co zostali wynagrodzeni przez szefa WSW106. 

 Z kolei inni oficerowie Oddziału III wykonali szereg usprawnień technicznych i kilka 

prototypów nowego rodzaju sprzętu co spowodowało ułatwienie w pracy operacyjnej i 

przyniosło oszczędności107. 

 Dla dokonania analizy pracy Oddziału III SWSW i terenowych wydziałów III szef 

WSW powołał komisję w składzie: płk Edward Radzieńczak (przewodniczący, Oddział IV 

SWSW), ppłk Wacław Kryński (Oddział III SWSW), mjr Kazimierz Bejenka (Oddział III 

Zarządu I SWSW), mjr Stanisław Pochmara (Wydział I Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW), 

kpt. Kazimierz Kołaczyk (Oddział III Zarządu II SWSW). Prawdopodobne problemy jakie 

zaistniały w pionie obserwacji i techniki to brak celowości przeprowadzania niektórych 

ustaleń i wywiadów (chciano ograniczyć je tylko i wyłącznie na potrzeby pracy operacyjnej), 

chciano także zorganizować kontrwywiadowczą cenzurę wojskową organów WSW na czas 

wojny („W”) i w związku z tym stworzyć w etatach na czas pokoju („P”) odpowiednie 

zmiany108. 

 W 1961 r. zorganizowano w Oddziale III laboratorium fotochemiczne, 

prawdopodobnie podległe pod Wydział V109. Wcześniej jednak, bo od etatu z kwietnia 1960 

r. funkcjonowało laboratorium w Oddziale III Zarządu II SWSW na czele z kierownikiem 

kpt. Janem Wolskim. W grudniu 1964 r. powstało Laboratorium Operacyjno-

Kryminalistyczne jako osobna komórka złożona etatowo z kierownika laboratorium, 

starszych ekspertów (grafologa, mechanoskopa, daktyloskopa, chemika, farmaceutę), 

starszego pomocnika kierownika laboratorium, technika kryminalistycznego, fotografa i 

                                                
105 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 084, 5 IV 1962 r., k. 181. 
106 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0115, 22 V 1962 r., k. 302. 
107 Brak szczegółów jaki sprzęt i jakie usprawnienia zostały wykonane. AIPN, SWSW, 3426/67, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0132, 15 VI 1962 r., k. 9. 
108 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 095, 28 IV 1962 r., k. 263. 
109 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 044, 16 III 1961 r., k. 92. Główne 
zasługi w zorganizowaniu laboratorium fotochemicznego mieli kpt. Janusz Mróz i por. Grzegorz Lemieszek. 
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starszego referenta110. Laboratorium to zostało właściwie przeniesione z Wydziału II 

Oddziału WSW Warszawa i w rzeczywistości obsługiwało go wtedy dwóch starszych 

fotooperatorów (sierż. Władysław Werecik i kpr. nadt. Jan Michałowski) i starszy referent 

(Zofia Anna Kocberska)111. Dopiero po pół roku od powstania laboratorium wprowadzono 

tymczasowe wytycznych dotyczące zakresu działania, które uregulowało prawnie jego 

pracę112. To prawdopodobnie nie spowodowało jednak obsadzenia go w pełni etatowo. 

Według tymczasowych wytycznych laboratorium zostało powołane na potrzeby organów 

WSW do wykonywania usług z zakresu kryminalistyki, chemii i fotografii operacyjnej oraz 

do działalności popularyzatorskiej w zakresie naukowo-technicznych metod wykrywania 

przestępstw. W skład laboratorium wchodziły działy: fotografii operacyjnej, fotografii 

kryminalnej, chemii operacyjnej (środki do tajnopisów, wywoływanie tajnopisów, ustalanie 

składów chemicznych poszczególnych substancji lub materiałów), daktyloskopii, badań 

dokumentów, badań mechanoskopijnych oraz fachowa biblioteka. Pracą laboratorium 

kierował kierownik, odpowiedzialny również za dobór kadry i jej szkolenie. Starszymi 

ekspertami mogły zostać osoby z wyższym wykształceniem (ekspertami osoby ze średnim 

wykształceniem), ukierunkowanym na pacę w laboratorium (bądź posiadający wieloletnią 

praktykę bez wyższego wykształcenia) i ukończoną szkołą bądź kursami 

specjalistycznymi113. Laboratorium miało ściśle współpracować z Zakładem 

Kryminalistycznym KGMO, Laboratorium Operacyjnym Zarządu II SG WP i Wydziałem 

VI Biura „T” MSW oraz z powołanymi konsultantami wywodzącymi się z wyższych uczelni 

czy też zakładów specjalistycznych. Laboratorium wykonywało czynności techniczno-

kryminalistyczne w sprawach z terenu garnizonu miasta Warszawa. Na zapotrzebowanie 

innych organów WSW mogło brać udział w oględzinach miejsc wypadków, czy włamań 

oraz wykonywać czynności daktyloskopijne, mechanoskopijne oraz robić ekspertyzy broni 

i materiałów. Na rzecz pionu operacyjnego laboratorium wykonywało przedsięwzięcia 

techniczno-operacyjne, jak reprodukcja dokumentów, zdjęcia z dużych odległości, 

mikroskopu czy wziernika, tajne rewizje czy robienie mikropunktów z obróbką 

laboratoryjną i kamuflażem. Prowadziło także działalność badawczą (jak analiza metody 

                                                
110 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/49, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org, Warszawa, 5 
XII 1964 r., k. 78–85v; ibidem 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 
1962 r., k. 10v.  
111 AIPN, SWSW, 2386/29623, Księga etatowa Szefostwa WSW, 1966–1967, k. 93–94. 
112 AIPN, SWSW, 3426/82, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 07 w sprawie zakresu 
działania Laboratorium Operacyjno-Kryminalistycznego Szefostwa WSW, 15 V 1965 r., k. 18. 
113 Etat nr 32/275 Szefostwa WSW z 30 VI 1962 r. nie przewidywał stanowisk ekspertów, a jedynie starszych 
ekspertów. Podobne stanowiska były w kolejnym etacie nr 32/328. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/1173, Etat nr 32/328 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 23 VII 1965 r., k. 12–12v. 



114 

postępowań sprawców dokonujących przestępstw, rejestracja niewykrytych przestępstw, 

wypracowywanie właściwych metod zabezpieczania dowodów itp.). Laboratorium 

sprawowało też nadzór nad pracą techników kryminalistycznych w zarządach WSW 

okręgów i jednostek równorzędnych114. 

 Szefem Oddziału III SWSW od samego początku sformowania organów WSW był 

płk Edmund Waśko (do 1972 r.)115, az zastępcą szefa – płk Wacław Kryński116. W latach 

1960–1967 poszczególnymi wydziałami kierowali: mjr Jerzy Berliński (Wydział I), mjr 

                                                
114 AIPN, SWSW, 3426/82, Tymczasowy zakres działania Laboratorium Operacyjno-Kryminalistycznego 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [15 V 1965 r.], k. 19–24 
115 Edmund Waśko – urodził się 27 II 1922 r. w Sosnowcu, jako syn Stanisława (stolarz) i Stanisławy 
(gospodyni domowa). Od lutego 1945 r. w PPR, później w PZPR. Do 1935 r. ukończył 7 klas szkoły 
powszechnej, później miał ukończyć jeszcze3 klasy gimnazjum kupieckiego. W czasie II wojny światowej 
pracował dorywczo jako górnik i robotnik. Od lutego 1945 r. pracował w Powiatowym Oddziale Informacji i 
Propagandy w Gliwicach. Od 1 VIII 1945 r. służył w „odrodzonym” WP, najpierw skierowany do Szkoły 
Oficerów Poborowych w Łodzi (do 10 II 1946 r.) w stopniu podporucznika, następnie do OSI (do 30 V 1946 
r.) w stopniu porucznika. Miał brać udział w likwidacji m.in. partyzantów kpt. Henryka Glapińskiego ps. 
„Klinga”, ppor. Hieronima Piotrowskiego ps. „Jura” oraz „Cistroi” i „Pawła” (brak danych). Od 30 V 1946 r. 
oficer informacji Oddziału II GZI, następnie starszy oficer informacji Sekcji I Wydziału II Oddziału II GZI 
(od 1 XI 1946 r.), a od 25 II 1947 r. szef Sekcji II OZI Marynarki Wojennej. Od 1 I 1948 r., szef Wydziału III 
Oddziału II GZI (w stopniu kapitana, a od 22 VII 1948 r. w stopniu majora), następnie p.o. szefa Oddziału V 
(od 1 I 1950 r.), później pełny szef tego oddziału (od 1 VII 1950 r.). Od 1 XI 1952 r. p.o. szefa OZI nr 9 (w 
stopniu podpułkownika), następnie pełny szef zarządu (od 11 IX 1953 r.), a od 28 VIII 1956 r. zastępca szefa 
Zarządu II GZI, po przeformowaniu, od 17 I 1957 szef Oddziału III Szefostwa WSW (od 30 VI 1959 r. w 
stopniu pułkownika), następnie (od 23 VI 1972 r.) na etacie oficera w dyspozycji szefa WSW, a od 16 VIII 
1972 rzeczoznawca attachatu wojskowego przy Ambasadzie PRL w ZSRS w ramach służby w Zarządzie II 
SG WP. Później na krótko w dyspozycji Szefostwa WSW (od 24 VI 1976 r.). Od 10 XI 1976 r. przeszedł w 
stan spoczynku w stopniu pułkownika. W latach 1955–1956 słuchacz rocznego Wojskowego Akademickiego 
Kursu Specjalnego w ZSRS, w 1958 r. zdał maturę po ukończonym liceum ogólnokształcącym dla pracujących 
w Warszawie. W 1971 r. ukończył Kurs Kierowniczej Kadry organów WSW. Znał słabo język rosyjski i 
niemiecki. Zob. CAW, TAP, 1643/79/771, Teczka Akt Personalnych Edmunda Waśko, s. Stanisława. 
116 Wacław Kryński – urodził się 12 XI 1922 r. w Branicy Suchowolskiej, pow. Radzyń Podlaski, jako syn 
Stanisława (rolnik) i Zofii (gospodyni domowa) z domu Równiak. Od kwietnia 1948 r. w PPR, później w 
PZPR. W 1936 r. ukończył 7 klas szkoły powszechnej, dopiero w 1958 r. ukończył liceum dla pracujących i 
zdał maturę. W latach 1937–1944 pracował na folwarku jako robotnik rolny. Od 11 IX 1944 r. w „odrodzonym” 
WP, najpierw jako szeregowy w 11. Samodzielnym Batalionie Saperów, później (od 15 VII 1945 r.) jako 
kierowca w 49. Samodzielnym Batalionie Budowlanym. Od 1 IV 1946 r. pomocnik oficera informacji w OZI 
nr 1, od 15 X 1947 r. oficer informacji w GZI WP, a następnie kursant OSI jako chorąży (od 15 X 1949 r.). Po 
ukończonej z wyróżnieniem szkole został mianowany 31 V 1950 r. p.o. kierownika Sekcji I Oddziału V GZI 
(w stopniu podporucznika), następnie 24 X 1950 r. kierownikiem tejże sekcji (już jako porucznik), aż w końcu 
1 V 1952 r. szefem Wydziału II tegoż oddziału. Od 1 XI 1952 r. mianowany już p.o. szefa Oddziału V GZI (w 
stopniu kapitana), następnie szefem tegoż oddziału (od 15 VI 1955 r.) w stopniu majora. W wyniku 
rozformowania organów Informacji WP Oddział V GZI połączył się z Wydziałem „B” KdsBP, a Kryński został 
od 1 I 1956 r. mianowany naczelnikiem Wydziału II Biura „B” MSW. Już od 9 XI 1955 r. formalnie był poza 
organami GZI, ale do rezerwy przeszedł dopiero 21 III 1956 r. Od 12 I 1957 r. ponownie powołany do wojska 
i skierowany do dyspozycji szefa GZI. Od 28 I 1957 r. mianowany zastępcą szefa Oddziału III SWSW (od 1 
X 1958 r. w stopniu podpułkownika, a od 30 IX 1967 r. jako pułkownik), a od 30 VI 1972 r. szefem tegoż 
oddziału. Od 19 III 1979 r. szef Oddziału II Zarządu IV SWSW i jednocześnie zastępca szefa tegoż zarządu, a 
następnie od 28 XII 1979 r. na stanowisku oficera w dyspozycji szefa. 26 VI 1982 r. przeszedł w stan spoczynku 
w stopniu pułkownika, chociaż z organów miał być zwolniony ze względu na stan zdrowia już w 1980 r. W 
latach 1949–1950 ukończył OSI, w latach 1960–1961 WKDO przy Wyższej Szkole KGB w ZSRS, a w 1972 
r. Kurs Kierowniczej Kadry Organów WSW. Słabo znał język rosyjski i niemiecki. AIPN, MON, 2174/6219, 
Teczka Akt Personalnych Wacława Kryńskiego, s. Stanisława. 
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Stefan Kopacz, później kpt. Stefan Grabeus (Wydział II/III), ppłk Piotr Onopczuk (Wydział 

III/II), ppłk Marian Wręga (Wydział IV), mjr Zygfryd Drozd (Wydział IV/V). 

 W maju 1967 r. obok Oddziału III utworzono Ośrodek Techniki Operacyjnej SWSW 

(JW 4699), który funkcjonował wtedy na odrębnym etacie nr 32/355 o stanie osobowym 25 

wojskowych i 1 pracownik kontraktowy117. W skład OTO SWSW weszła Komenda, 

Wydział Techniczny i Laboratorium Operacyjno-Kryminalistyczne118. Na czele Ośrodka 

                                                
117 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, Warszawa, 17 
V 1967 r., k. 207–213. Według zarządzenia szefa Sztabu Generalnego OTO miało zostać sformowane do 1 
VIII 1967 r. W 1974 r. Ośrodek Techniki Operacyjnej przekształcony został w Oddział Techniki Operacyjnej. 
118 CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/144, Etat nr 32/355 (62/005) Ośrodka Techniki Operacyjnej Szefostwa 
WSW, 11 V 1967 r., k. 1–3v. 
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stanął ppłk Zygfryd Drozd119, Wydziałem Technicznym zarządzał ppłk Stefan Kopacz120, a 

Laboratorium Operacyjnym ppłk Władysław Kuboń121.  

                                                
119 Zygfryd Drozd – urodził się 8 V 1928 r. w Ustrzykach Dolnych, jako syn Józefa (robotnik fabryczny) i 
Józefy (bez zawodu). Należał do OM TUR i PPS (brak daty wstąpienia), a następnie od 1948 r. do PZPR. Do 
1940 r. ukończył 6 klas szkoły powszechnej, po wojnie dokończył edukację zdając w 1948 r. egzamin 
dojrzałości. W „odrodzonym” WP od 1948 r., najpierw jako kursant wydziału mechanicznego Gdańskiej 
Kompanii Akademickiej (od 14 IX 1948 r., później przekształconej w Fakultet Wojskowy Politechniki 
Gdańskiej), następnie starszy pomocnik szefa Wydziału III Oddziału II Zarządu III Głównego Zarządu 
Planowania Uzbrojenia i Techniki Wojennej (od 19 II 1952 r.) w stopniu podporucznika. Następnie po 
przekształceniach, od 29 XII 1952 r. w Zarządzie XIII SG WP pełnił funkcję kierownika Wyświetlarni 
Wydziału Rozmnażania Dokumentacji Technicznej Oddziału II tegoż zarządu, następnie p.o. szefa tegoż 
wydziału (od 24 III 1953 r., później jako Wydział III), następnie starszy pomocnik szefa Wydziału Broni 
Artyleryjskiej Oddziału I tegoż zarządu (od 2 VIII 1954 r.) w stopniu porucznika. Z „ludowego” WP zwolniony 
na własną prośbę 6 VI 1957 r. ze względu na „usamodzielnienie się” („otwarcie warsztatu mechanicznego”), 
posiadał wtedy już stopień kapitana. W rzeczywistości podjął pracę jako inspektor w kwatermistrzostwie 
KGMO w Warszawie. Do WSW trafił 9 VI 1959 r. na własną prośbę (początkowo do dyspozycji szefa WSW). 
Najpierw został mianowany starszym pomocnikiem szefa Wydziału IV Zaopatrzenia Technicznego Oddziału 
IV SWSW (od 17 VI 1959 r.), później Wydziału IV Oddziału III SWSW (od 15 VII 1959 r.). W tym też roku 
skończył kurs specjalny Biura „T” MSW (24 VIII–9 XI 1959) i kontynuował służbę w Oddziale III SWSW: 
jako p.o. szefa Wydziału IV (od 9 XI 1959 r.), szef Wydziału IV (7 V 1960 r.), szef Wydziału V (25 I 1961 r., 
w stopniu majora), szef Wydziału IV (2 VII 1964 r.). Od 3 VII 1967 r. p.o. komendanta OTO WSW (w stopniu 
podpułkownika), następnie komendant (od 25 V 1968 r.) i ostatecznie (ze względu na reorganizację i 
poszerzenie OTO o dział kontrwywiadowczy) zastępca komendanta w stopniu pułkownika (od 22 VIII 1972 
r., odpowiedzialny za dział techniczny). Od 1 III 1973 r. przeszedł do Zarządu II SG WP na stanowisko 
kierownika Zakładu Techniki Specjalnej (do 18 XII 1979 r.). W tym czasie (25 VI 1974–10 IV 1975) 
oddelegowany do Wietnamu w ramach MKKiN (kierownik grupy regionalnej w Sajgonie), później pełnił 
służbę poza wojskiem jako współpracownik wywiadu wojskowego ps. „Resat” pod przykryciem I sekretarza 
Ambasady PRL w Tokio (19 XII 1979–30 IX 1982). W okresie 1 X 1982– 17 I 1984 pełnił funkcję pomocnika 
szefa Zarządu II SG WP ds. administracyjnych, a w okresie 18 I 1984–31 X 1988 ponownie służył poza 
wojskiem w Konsulacie Generalnym PRL w Zagrzebiu, by ostatecznie trafić do dyspozycji szefa Zarządu II 
SG WP, a później do grupy dyspozycyjnej szefa Zarządu II SG WP (od 15 XI 1988 r.). W stan spoczynku 
przeszedł 21 II 1989 r. w stopniu pułkownika. W 1956 r. ukończył Wojskową Akademię Techniczną w zakresie 
mechaniki Wojsk Pancernych, Zmechanizowanych i Samochodowych. W 1971 r. odbył Kurs Kierowniczej 
Kadry Organów WSW, a w 1973 r. Kurs przy Akademii Dyplomatycznej w ZSRS. Znał bardzo dobrze język 
niemiecki i dobrze angielski. Zob. AIPN, MON, 2174/6797, Teczka Akt Personalnych Zygfryda Drozda, s. 
Józefa; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/27760, Teczka personalna współpracownika ps. „Resat”; ibidem, 
2602/17556, Teczka pomocnicza akt personalnych Zygfryda Drozda, s. Józefa (Wietnam). 
120 AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny nr 099 szefa WSW, 10 VI 1967 r., k. 75. Kopacz i Drozd 
w maju 1968 r. zostali zatwierdzeni na swoje stanowiska przez ministra obrony narodowej, zob. CAW, 
Departament Kadr MON, 636/92/151, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0215, Warszawa, 
25 V 1968 r., k. 16–20. 
Stefan Kopacz – urodził się 20 I 1927 r. w Bierzeńcach, pow. Wołożyn (b. ZSRS) jako syn Bronisława (rolnik) 
i Filomeny (bez zawodu) z domu Zabrocka. Należał od 1947 r. do ZWM, a od 29 VIII 1949 r. do PZPR. Przed 
II wojną światową ukończył 7 klas szkoły powszechnej, w czasie wojny pracował dorywczo jako kowal. W 
1958 r. ukończył liceum i zdał egzamin dojrzałości, później kontynuował naukę na Wydziale Elektrycznym w 
Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, w 1968 r. obronił tytuł inżyniera elektronika na Politechnice Warszawskiej. 
Przeszedł do „odrodzonego” WP w 1944 r. z Armii Czerwonej, gdzie służył w Brygadzie Pancernej III 
Białoruskiego Frontu (obsługa czołgu T-34) i został skierowany jako szeregowy do 4. zpp (29 VIII–1 X 1944 
r.), następnie służył jako dowódca plutonu w 83. paplot i zastępca dowódcy plutonu zwiadu w 88. paplot (od 
31 III 1945 r.). Od 1 III 1946 r. mianowany szefem kompanii szkolnej 47. Okręgowego Składu Uzbrojenia, a 
następnie (od 15 VI 1946 r.) komendantem ochrony tejże jednostki (jako służba nadterminowa). Od 15 IX 
1947 r. skierowany do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej jako podchorąży (praktyki pełnił w 1. kcz 1. 
Warszawskim Pułku Czołgów), a następnie do OSI (od 1 X 1949 r.) i na praktyki do OSA w Toruniu (od 7 VI 
1950 r.) w stopniu podporucznika. Po odbyciu praktyk wrócił do OSI na stanowisko praktykanta-wykładowcy 
przedmiotów specjalnych (od 10 VIII 1950 r.), a później został mianowany oficerem informacji Wydziału II 
Oddziału II GZI (od 24 VII 1951 r.) i starszym oficerem informacji Oddziału I Zarządu II GZI (od 1 V 1952 
r.). Od 1 XII 1952 r. pełnił funkcję kierownika Samodzielnej Sekcji Technicznej Zarządu II GZI w stopniu 
porucznika, następnie szefa Wydziału II (Samodzielny Wydział Techniczny) Oddziału III Zarządu II GZI (od 
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 Oprócz działań nakreślonych w „Zakresie zadań organów i jednostek Wojskowej 

Służby Wewnętrznej” z grudnia 1968 r. Oddział III SWSW dodatkowo nadzorował i 

kontrolował oraz wspomagał wydziały III zarządów WSW OW/RSZ, wypracowywał 

metody i opracowywał wnioski dotyczące szkoleń oraz utrzymywał współpracę z MSW i z 

                                                
29 XII 1953 r.), później został słuchaczem kursu przygotowawczego w Wojskowej Akademii Technicznej (od 
15 VI 1955 r.) już jako kapitan, by zostać mianowanym starszym oficerem informacji Oddziału III Zarządu II 
GZI (od 23 III 1956 r.). Po przeformowaniu organów Informacji WP został mianowany szefem Wydziału II 
Oddziału III SWSW (od 28 I 1957 r.), a po reorganizacji tegoż oddziału (od 8 VII 1957 r. w stopniu majora), 
szefem Wydziału III (od 25 I 1961 r.). Od 29 VIII 1962 r. przeniesiony na szefa Wydziału II Oddziału IV 
Zarządu I SWSW, następnie cz.p.o. szefa Oddziału IV Szefostwa (od 5 V 1965 r.) już w stopniu 
podpułkownika, a następnie trafia do dyspozycji szefa WSW (od 13 VI 1966 r.). Od 14 VI 1966 r. starszy 
pomocnik szefa Oddziału III Zarządu I SWSW, następnie p.o. szefa Wydziału Technicznego OTO Szefostwa 
(od 25 V 1969 r., od 6 października tego roku w stopniu pułkownika), a następnie dyscyplinarnie skierowany 
na niższe stanowisko dowódcy KDiPO WSW w OS WSW (od 9 II 1970 r.) i po przekształceniach dowódcy 
Kursu Przeszkalania Oficerów Rezerwy w OS WSW (od 16 III 1970 r.). Od 20 II 1973 r. wraca do OTO 
SWSW na stanowisko p.o. zastępcy komendanta ośrodka, a następnie starszego specjalisty (od 23 XII 1975 
r.). Od 2 III 1979 r. w dyspozycji szefa WSW, a od 4 V 1979 r. na stanowisku oficera w dyspozycji szefa WSW 
(etat). W latach 1949–1950 słuchacz OSI (2 lokata), w 1959 r. odbył Kurs Specjalny Kierowników Wydziałów 
Techniki Operacyjnej przy Biurze „T” MSW, w 1974 r. ukończył Kurs Kierowniczej Kadry Organów WSW, 
a w 1977 r. Kurs Uzupełnienia Kwalifikacji Zawodowych Szefów Wydziałów TO WSW. Znał dobrze język 
białoruski i rosyjski, słabo niemiecki. W stan spoczynku przeszedł 14 VII 1979 r. w stopniu pułkownika. Zob. 
AIPN, MON, 2174/5638, Teczka Akt Personalnych Stefana Kopacza, s. Bronisława. 
121 AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny nr 099 szefa WSW, 10 VI 1967 r., k. 75. Kuboń 
kierownikiem laboratorium był już od 21 I 1965 r.  
Władysław Szczepan Kuboń – urodził się 20 XII 1922 r. w Olszynach, pow. Brzesko, jako syn Józefa (rolnik) 
i Katarzyny (bez zawodu) z domu Franczyk. Do 1935 r. ukończył 6 klas szkoły powszechnej, później pracował 
jako robotnik rolny. W czasie wojny przebywał w obozie pracy, m.in. w Jaworznie i Raciborzu (1942–1945). 
W 1953 r. zdał egzamin dojrzałości, a w 1960 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 
PPR od 11 XI 1945 r., później w PZPR. 25 V 1945 r. wstąpił ochotniczo w szeregi MO w Głubczycach (służba 
na posterunku w Kietrzu), następnie przeniesiony do KPMO w Opolu (od 20 VI 1947 r.), a stamtąd skierowany 
na IV Kurs Szkolenia Oficerów CWMO w Słupsku (od 20 V 1948 r., jako dyżurny, dowódca plutonu i zastępca 
dowódcy kompanii Szkoły Podoficerskiej CWMO) jako chorąży. Po odbyciu szkolenia mianowany 
komendanta WKWS przy KWMO w Lublinie (od 1 VI 1951 r.), następnie mianowany zastępcą dowódcy ds. 
politycznych Samodzielnego Batalionu Szkolnego Rezerwistów KGMO (od 15 VIII 1951 r. w stopniu 
podporucznika), a od 1 VIII 1953 r. mianowany inspektorem ds. partyjnych przy KWMO w Warszawie w 
stopniu porucznika (wybrany sekretarzem KZ POP przy KWMO w Warszawie; od 15 V 1955 r. „na etacie 
grupy politycznej”). Zwolniony z MO 31 I 1956 r. w stopniu kapitana „na skutek popełnienia kradzieży przez 
żonę”. W okresie 31 I 1956–9 IV 1958 r. pracował na stanowisku starszego inspektora ds. specjalnych zleceń 
w Kancelarii Rady Państwa. Do „ludowego” WP powołany 9 IV 1958 r. i skierowany do dyspozycji szefa 
WSW. Od 2 V 1958 r. starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Lublin, następnie (od 5 VI 1958 r.) pomocnik 
szefa Oddziału III Zarządu II SWSW, a później starszy pomocnik tego oddziału (od 30 X 1961 r.) – zajmował 
się poszukiwaniem zaginionej (skradzionej) broni i amunicji. W 1959 r. wojskowy prokurator garnizonowy w 
Radomiu wszczął śledztwo przeciwko Kuboniowi za to że w wyniku korzyści materialnych (300 zł) miał 
interweniować u odpowiednich władz w sprawie tymczasowo aresztowanego szer. Mariana Bodziocha. 
Ostatecznie śledztwo umorzono i wystąpiono z wnioskiem do szefa WSW o ukaranie Kubonia w trybie 
dyscyplinarnym. Mianowany do stopnia majora 19 IX 1963 r. Od 21 I 1965 r. kierownik laboratorium 
operacyjno-kryminalistycznego SWSW, a następnie OTO Szefostwa (od 3 VII 1967 r.; później w nazwie tylko 
laboratorium kryminalistyczne (od 7 X 1968 r. jako podpułkownik); od 1 VII 1974 r. Ośrodek TO 
przemianowano na oddział). Od 3 X 1975 r. mianowany do stopnia pułkownika. Od 2 III 1979 r. szef Wydziału 
V Zarządu IV, a po reorganizacji szef Wydziału IV tegoż zarządu (od 30 IV 1981 r.). W stan spoczynku 
przeszedł 4 VI 1984 r. w stopniu pułkownika, mimo planowanego zwolnienia w 1982 r. Nie przeszedł nigdy 
szkolenia liniowego, w 1973 r. ukończył tylko Kurs Kierowniczej Kadry Organów WSW. Przyjęty 15 X 1984 
r. do pracy w charakterze pracownika cywilnego – starszy referent Oddziału Zabezpieczeń SWSW (do 31 XII 
1987 r.). Zob. AIPN, MSW, 01144/680, Akta Osobowe Kubonia Władysława, s. Józefa; AIPN, MON, 
2174/6227, Teczka Akt Personalnych Władysława Kubonia, s. Józefa; AIPN, SWSW, Teczka Akt Osobowych 
Pracownika Cywilnego Resortu Obrony Narodowej, Kubonia Władysława, s. Józefa. 
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Ośrodkiem Techniki Operacyjnej SWSW w zakresie napraw i konserwacji sprzętu. 

Adekwatnie do obowiązków Oddziału III SWSW, wydziały III zarządów OW/RSZ miały 

identyczne zadania. Natomiast terenowe wydziały i oddziały WSW nie zajmowały się 

obserwacją czy szerzej przedsięwzięciami specjalnymi. Wydziały III tych oddziałów oraz 

pomocnicy i starsi pomocnicy w wydziałach terenowych zajmowali się doborem, tzn. 

prowadzili kwalifikację poborowych i ochotników do wojskowych szkół zawodowych i 

jednostek specjalnych122. W tym wypadku nie było przełożenia pionowych struktur 

Szefostwa na jednostki terenowe. 

 Oficerowie „Trójki” czasami stwarzali kłopoty. Na przykład problemy przez alkohol 

miał w kwietniu 1961 r. por. Wiesław Lorens – starszy pomocnik szefa Wydziału II 

Oddziału III SWSW, który przebywając w nocnym lokalu wywołał awanturę w wyniku 

której został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Awantury tego typu były już 

wywoływane przez Lorensa wcześniej z tego powodu szef WSW ukarał go ostrzeżeniem o 

niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku123. Kara jednak nie poskutkowała, bo 

już w czerwcu tego roku Lorens po alkoholu został zatrzymany na dworcu PKP w 

Warszawie przez funkcjonariuszy MO, którym stawiał opór. Szef WSW ukarał go 

dyscyplinarnym wyznaczeniem na niższe stanowisko służbowe124. 

 Czasami w Oddziale III Szefostwa dochodziło do samowoli i braku 

odpowiedzialności. Por. Stanisław Laszuk – pomocnik szefa Wydziału I Oddziału III 

SWSW w lutym 1961 r. przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwym za co został ukarany przez 

szefa Oddziału III karą dyscyplinarną w postaci aresztu domowego. Już dwukrotnie 

przedtem Laszuk stawiał się w pracy pod wpływem alkoholu. Tym razem w czasie 

odbywania kary udał się do lokalu „Patria” w Warszawie, gdzie spożywał alkohol. Został za 

to ukarany przez szefa WSW ostrzeżeniem o niepełnej przydatności na zajmowanym 

stanowisku służbowym125. Jednak ze względu na zebrane wobec jego osoby liczne 

zastrzeżenia co do wcześniejszego postępowania oraz kolejne wydarzenie z marca 1961 r., 

kiedy Laszuk nie stawił się do pracy, a udał się w tym czasie do restauracji, szef WSW wydał 

                                                
122 AIPN, SWSW, 2386/21478, Zarządzenie szefa WSW nr 025 w sprawie zakresu zadań organów i jednostek 
WSW, 30 XII 1968 r., 475–481 i 492, 499. 
123 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 095, 10 V 1961 r., k. 293. 
124 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0124, 15 VI 1961 r., k. 372. 
Por. Lorens został wyznaczony na stanowisko pomocnika szefa Wydziału I Oddziału III SWSW. Ibidem, 
Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0134, 30 VI 1961 r., k. 402. 
125 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 028, 20 II 1961 r., k. 96. 
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rozkaz o wyznaczeniu rozprawy Sądu Honorowego dla oficerów młodszych Szefostwa w 

celu rozpatrzenia wszystkich zarzutów wobec Laszuka126. 

 W styczniu 1964 r. kpt. Zygmunt Bąk, starszy pomocnik szefa Wydziału I Oddziału 

III SWSW bez pozwolenia pobrał samochód wywiadowczy i pojechał z nim wraz z żoną do 

kina „Stolica”. W tym czasie niezabezpieczony samochód został skradziony. W wyniku 

poszukiwań samochód został odnaleziony, a szkody zaistniałe w wyniku kradzieży okazały 

się niewielkie. Kpt. Bąk został ukarany przez szefa WSW siedmiodniowym aresztem 

domowym127. 

 Oficerowie OTO Szefostwa próbowali także usprawniać pracę operacyjną. Na 

przykład przygotowali specjalne okulary przeciwsłoneczne, które pozwalały śledzić 

ewentualną obserwację oficera WSW przez służby kontrwywiadowcze innych krajów. 

Prototyp tych okularów został przekazany na okres trzech miesięcy we wrześniu 1967 r. na 

ręce mjr. Stanisława Sasa, który pod przykryciem pracował na kierunku ofensywnym w 

RFN128. Okulary te mimo wad (ograniczony kąt widoczności, co powodowało, że w 

miejscach o dużym nasileniu ruchu pieszych gubiło się „obiekt”, dłuższe korzystanie z nich 

powodowało silne zmęczenie oczu, blaszki odbijające wmontowane były w sposób dość 

widoczny dla osób trzecich), spełniały swoje funkcję, stąd Oddział II Zarządu I SWSW 

zamówił 3 do 4 egzemplarzy do eksploatacji dla swoich oficerów129. 

 

3. 90. Kompania Samochodowa Szefostwa WSW 
 Kompania samochodowa została sformowana na podstawie etatu nr 32/207 z dnia 10 

stycznia 1957 r. Składała się z dowództwa: dowódca kompanii, zastępca dowódcy ds. 

politycznych, szef kompanii, czterech dyżurnych punktu kontroli, podoficera MPS i części 

zamiennych, kancelisty oraz z plutonu samochodowego z trzema (a następnie, od 4 lutego 

1958 r. dwoma130) drużynami samochodów osobowych, drużyną samochodów ciężarowych 

i z Parkowej Stacji Pojazdów. Stan osobowy kompanii wynosił 4 oficerów, 18 podoficerów 

                                                
126 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 73, 5 IV 1961 r., k. 233–
234. 
127 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 022, 22 I 1964 r., k. 67. 
128 AIPN, SWSW, 2386/16892, Pismo nr 080/3/67 komendanta OTO SWSW, ppłk. Zygfryda Drozda do szefa 
Zarządu II SWSW, płk. Jerzego Markuszewskiego, 11 IX 1967 r., k. 206. 
129 AIPN, SWSW, 2386/16891, Pismo zastępcy szefa Oddziału II Zarządu I SWSW, ppłk. Czesława 
Mikołajczaka do Komendanta Ośrodka Techniki Operacyjnej SWSW, ppłk. Zygfryda Drozda, 3 VII 1968 r., 
k. 68. 
130 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/83, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 07/Org, 4 II 1958 r., k. 
18-19, 23. 
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(6 ze służby zasadniczej) oraz 29 szeregowców – w sumie 51 wojskowych131. Pierwszym jej 

dowódcą został kpt. Czesław Antoniewicz132. 

 Kompania miała za zadanie zabezpieczać Szefostwo WSW w pojazdy mechaniczne 

oraz remontować je w ramach potrzeb (na etacie kompanii byli mechanicy, elektromechanik, 

blacharz, tokarz, elektromonter). Na swoim stanie miała samochody osobowe, terenowe 

(GAZ-69133), ciężarowe (2,5 t i 3,5 t), specjalne (autobus sztabowy, sanitarny, cysternę, 

więźniarki, samochód z urządzeniem propagandowym oraz warsztat samochodowy), 

autobus pasażerski, motocykle, przyczepy (transportowe oraz specjalne jako warsztat).  

 Kolejny etat został wprowadzony 19 maja 1958 r. Do dowództwa doszedł pomocnik 

dowódcy kompanii ds. technicznych, w miejsce czterech dyżurnych punktu kontroli 

                                                
131 26 VII 1957 r. wzrosła ilość wojskowych do 53, a od 4 II 1958 r. zmalała do 52. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1544/73/3930, Etat nr 32/207 Kompanii Samochodowej Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 10 I 1957 
r., k. 2–4.  
132 Czesław Antoniewicz – urodził się 11 VI 1921 r. w Śremie, jako syn Marcina (górnik) i Zofii (bez zawodu) 
zd. Borcz. W PPR od maja 1947 r., później w PZPR. Przed wojną skończył szkołę podstawowa i techniczno-
samochodową, następnie pracował jako praktykant ślusarski. W lipcu 1939 r. został powołany do 3. batalionu 
pancernego w Warszawie, a następnie do 1. pułku strzelców konnych (pułk został zmotoryzowany i wszedł w 
skład Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej). W czasie wojny brał udział w kampanii wrześniowej jako 
strzelec, następnie został wzięty do niewoli. Po wypuszczeniu parał się różnymi zajęciami. Od 20 IV 1945 r. 
powołany został do „odrodzonego” WP (strzelec 6. zapasowego pułku piechoty, następnie 2. samodzielnego 
szkolnego pułku samochodowego w Otwocku jako mechanik, a później szef samochodowej kompanii 
remontowej 1. pułku samochodowego w Grodzisku. Po rozformowaniu pułku trafił jako mechanik (od 16 X 
1946 r.), a następnie dowódca drużyny samochodów ciężarowych (od 22 VII 1947 r.) do GZI. Od 28 IX 1949 
r. został skierowany do Oficerskiej Szkoły Samochodowej po ukończeniu której trafił do OSI jako kierownik 
sekcji samochodowej (od 2 X 1950 r.) w stopniu podporucznika i wykładowca służby samochodowej (od 20 
XII 1952 r.) w stopniu porucznika. Od 31 III 1954 r. został mianowany dowódcą kompanii samochodowej 
GZI, a po przemianach Szefostwa WSW w stopniu kapitana. Od 12 VII 1957 r. przeniesiony na stanowisko 
starszego pomocnika szefa Oddziału Administracyjno-Gospodarczego Szefostwa WSW. W wyniku uchwały 
Komitetu Partyjnego Szefostwa WSW został wydalony z PZPR i przesunięty w poczet kandydatów ze względu 
na nadużycia jakich dokonał w okresie 1954–1957 pełniąc funkcję dowódcy kompanii samochodowej. 
Prawdopodobnie z tego względu również wydalony z organów WSW. Od 9 IX 1958 r. został słuchaczem 
WKDO przy WAT (fakultet wojsk pancernych, samochodowych i inżynieryjnych), a po jego ukończeniu (od 
30 VII 1960 r.) skierowany do pracy poza wojskiem do Ligi Przyjaciół Żołnierza w stopniu majora (po 1962 
r. jako Liga Obrony Kraju) jako zastępca szefa służby samochodowej. Od 15 VII 1966 r. w stopniu 
podpułkownika. Od 9 IV 1974 w dyspozycji Departamentu Kadr MON, przeszedł do rezerwy 18 VII 1974 r. 
w stopniu podpułkownika (na stopień pułkownika mianowany w stanie spoczynku 20 IX 1983 r.). Słabo znał 
język niemiecki i rosyjski. Zob. AIPN, MON, 2174/5778, Teczka Akt Personalnych Antoniewicza Czesława, 
s. Marcina. 
133 W tym czasie na stanie było prawdopodobnie więcej samochodów typu GAZ-69A. Samochody osobowo-
terenowe GAZ-69 oraz GAZ-69A były wykorzystywane w całym „ludowym” WP. Produkowane w Rosji 
Sowieckiej w Gorkowskiej Fabryce Samochodów od 1945 r., a następnie w Uljanowskiej Fabryce 
Samochodów, skąd zmodernizowane wychodziły od końca 1954 r. pod symbolem UAZ-69 i UAZ-69A. Zob. 
S. Drążkiewicz, Samochody terenowe UAZ, Warszawa 2004. W WSW obowiązkowo miały posiadać biały pas 
wzdłuż całej karoserii oraz napis na pierwszej parze drzwi; „WSW”. Na temat możliwości samochodów GAZ-
69A zob. film z okazji dwudziestolecia „ludowego” WP z 1963 r., gdzie organy WSW zorganizowały zawody 
dla kierowców prawdopodobnie 90. kompanii samochodowej SWSW: AIPN, SWSW, 2386/35118, Tytuł na 
opakowaniu archiwalnym „Marian Rosiak”. Dokumentacja filmowa zrealizowana podczas pierwszych 
zawodów samochodowych Wojskowej Służby Wewnętrznej i Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 1978 r. 
[sic]. Brak jest jednak w materiałach informacji o tych zawodach. Zob. AIPN, SWSW, 2386/28267, Teczka nr 
4. Rozkazy dowódcy 90. kompanii samochodowej Szefostwa Wojsk[owej] Sł[uzby] Wewn[ętrznej za] lata 
1960–1970. 
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utworzono stanowiska komendantów punktu kontrolno-technicznego, podoficera MPS 

zamieniono na magazyniera, a kancelistę na kierownika kancelarii134. Kompania 

samochodowa SWSW składała się z plutonu samochodowego (złożonego z trzech drużyn 

samochodów osobowych i jednej drużyny samochodów ciężarowych) oraz Parkowej Stacji 

Obsługi. Stan osobowy wynosił 4 oficerów, 19 podoficerów (w tym 8 służby zmiennej), 32 

szeregowców135. 

 

 
 

 Na przełomie marca–kwietnia 1959 r. dokonano kontroli w 90. ksam SWSW w 

wyniku której okazało się, że nie były systematycznie robione przeglądy techniczne 

pojazdów, brak było spawaczy i elektryków, słabo byli wyszkoleni mechanicy i kierowcy, 

brak było podstawowych rzeczy, jak myjka samochodowa, czy dobre oświetlenie Parkowej 

Stacji Obsługi, a co najważniejsze niewłaściwie przechowywana i konserwowana była broń. 

Dodatkowo często z dyżurów kompanijnych i zajęć szkoleniowych odwoływani byli 

kierowcy, a dowódca 90. ksam stosował wobec żołnierzy służby zasadniczej niewłaściwe 

metody dyscyplinarne136. Kolejna kontrola w maju 1959 r. dotycząca całokształtu 

gospodarki przyniosła bardzo dobry wynik137.  

 W połowie 1961 r. zakończono urządzać magazyn techniczny, narzędziownię i halę 

maszyn, co miało znacznie przyspieszyć przeglądy techniczne i naprawy pojazdów. 

                                                
134 Od 4 IV 1960 r. do etatu dodano podoficera MPS. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/446, Etat nr 
32/249 Kompanii Samochodowej Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 1958 r., k. 1–10. 
135 Ibidem. 6 XI 1958 r. wzrosła ilość wojskowych do 56, 10 XII 1958 r. do 58, 13 III 1959 do 59, a 28 XII 
1960 zmalała do 58, by 7 VIII 1961 wzrosnąć znów do 60 (4 oficerów, 20 podoficerów – w tym 6 służby 
zasadniczej i 36 szeregowców). 
136 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 081 w sprawie oceny wyników 
kontroli 90. kompanii samochodowej Szefostwa WSW, 24 IV 1959 r., k. 199–200. 
137 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 100 w sprawie wyników kontroli 
całokształtu gospodarki samochodowej 90. kompanii samochodowej Szefostwa WSW, 13 V 1959 r., k. 230–
231. 
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Kontrola przeprowadzona w tym czasie uznała, że gospodarka materiałami pędnymi i 

smarami jest utrzymana na dobrym poziomie138. 

 Kolejny etat z 30 czerwca 1962 r. wprowadził większe zmiany. Dowództwo składało 

się z dowódcy kompanii, zastępcy dowódcy ds. politycznych, pomocnika dowódcy ds. 

technicznych, szefa kompanii, kierownika kancelarii wraz z pisarzem gospodarczym. W 

kompanii zawierała się Sekcja Techniczna (z plutonem naprawy samochodów i punktem 

kontroli technicznej), pluton samochodów osobowych, drużyna samochodów ciężarowych i 

specjalnych, pluton samochodów interwencyjnych, a od 15 maja 1964 r. również drużyna 

funkcyjnych (Szefostwa WSW). Stan osobowy uległ także znacznemu rozrostowi: 5 

oficerów, 22 podoficerów (w tym 6 służby zasadniczej) oraz 63 szeregowców, co daje liczbę 

90 wojskowych139.  

 Dodatkowo w sierpniu 1962 r. pluton samochodowy Oddziału WSW Warszawa 

wszedł w skład 90. kompanii samochodowej Szefostwa WSW. Szef kompani 

odpowiedzialny był za szkolenie kierowców i obsługę techniczną. Przejął też pluton na 

zaopatrzenie kompanii. Nadal jednak szef Oddziału WSW Warszawa dysponował środkami 

transportowymi plutonu i odpowiedzialny był za skład osobowy (w tym i za porządek oraz 

dyscyplinę)140. 

 Pod szefa 90. ksam podlegała od tego czasu drużyna administracyjna Oddziału 

Zaopatrzenia (później drużyna funkcyjnych Szefostwa WSW)141. 

 Kompania podlegała pod Oddział Zaopatrzenia Szefostwa. Od września 1966 r. 

podporządkowana została bezpośrednio szefowi WSW142. W tym czasie na czele kompanii 

stał kpt. Marian Barciak143. Od 15 października 1966 r. zaopatrzeniem materiałowym oraz 

                                                
138 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 115, 7 VI 1961 r., k. 348. 
139 30 VII 1963 r. stan osobowy osiągnął liczbę 94 wojskowych, 15 V 1964 r. – 95, 14 XI 1964 r. – 96, 26 VII 
1965 r. – 98, a 24 II 1966 r. – 100 (5 oficerów, 23 podoficerów – w tym 6 służby zmiennej, oraz 72 
szeregowców). CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1165, Etat nr 32/320 Kompanii Samochodowej Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 1–11.  
140 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 212 w sprawie włączenia 
plutonu samochodowego Oddziału WSW Warszawa w skład 90. kompanii samochodowej Szefostwa WSW, 
30 VIII 1962 r., k. 318. 
141 AIPN, SWSW, 2386/28267, Teczka nr 4. Rozkazy dowódcy 90. kompanii samochodowej Szefostwa 
Wojsk[owej] Sł[uzby] Wewn[ętrznej za] lata 1960–1970. 
142 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/39, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0112/Org w sprawie 
częściowej zmiany rozkazu ministra obrony narodowej nr 064/Org z dnia 26 V 1966 r. dotyczącego ustalenia 
zasad podległości centralnych jednostek zabezpieczenia, Warszawa, 14 IX 1966 r., k. 48–49. 
143 Marian Stanisław Barciak – urodził się 1 VII 1930 r. w Białynińskiej Parceli (Białynin Nowy) pow. 
Sochaczew, jako syn Andrzeja (rolnik) i Anny (gospodyni domowa). Od 1948 r. członek ZMP, od 1954 r. 
PZPR. Gimnazjum i liceum ukończył w 1950 r. (brak informacji ile klas ukończył i czy zdał egzamin 
dojrzałości), w 1968 r. obronił tytuł magistra na Wydziale Historyczno-Socjologicznym WSNS KC PZPR. Do 
„ludowego” WP powołany 11 XI 1950 r. i skierowany pułkowej szkoły podoficerów piechoty przy 33. 
Berlińskim Pułku Piechoty 1. DP (do 28 X 1951 r.; nie ukończył jej), następnie do OSS w Pile (do 30 VIII 
1953 r.). Po ukończeniu szkoły mianowany pomocnikiem szefa sztabu 12. batalionu samochodowego w 
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w sprzęt (uzbrojenia i amunicji, łączności, inżynieryjno-saperski, samochodowy i obrony 

przeciwchemicznej) zajmował się komendant Garnizonu m. st. Warszawy. Wcześniej 90. 

kompania samochodowa była na zaopatrzeniu dowódcy Warszawskiego Okręgu 

Wojskowego144.  

 Kolejny etat wprowadzono zarządzeniem organizacyjnym szefa Sztabu Generalnego 

WP nr 066/Org 17 maja 1967 r.145. Etat ten nie przyniósł większych zmian, uległ jednak 

powiększeniu stan osobowy kompanii do 121 wojskowych i 9 pracowników cywilnych146.  

 Diagram nr 11 ilustruje struktury kompani według nowego etatu: 

 

                                                
stopniu podporucznika (do 24 XI 1955 r.), później dowódca kompanii szkolnej w stopniu porucznika(do 22 I 
1957 r.), następnie dowódca kompani samochodów ciężarowych i traktorów tegoż batalionu (do 11 IX 1959 
r.). Od 12 IX 1959 r. w dyspozycji szefa WSW, następnie mianowany dowódcą 90. kompanii samochodowej 
SWSW (od 16 IX 1959 r.). Od 1 X 1960 r. jako kapitan, a od 30 IX 1967 r. mianowany majorem. Od 19 VI 
1972 r. przeszedł do Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej MON (ze względu na obniżenie etatu 
dowódcy kompanii) w stopniu podpułkownika, gdzie pełnił służbę jako starszy pomocnik szefa Wydziału I 
Szkolenia Kadr Oddziału VI Szkolenia, następnie starszy oficer (od 23 XI 1974 r.) i szef tegoż wydziału (od 
10 XI 1980 r.), a po przekształceniach Wydziału I Oddziału V Szkolenia (od 27 V 1982 r.) i w końcu starszy 
specjalista tegoż oddziału (od 30 XII 1985 r.). Zwolniony z służby wojskowej 12 VIII 1986 r. w stopniu 
podpułkownika. Znał dobrze język niemiecki. Zob. AIPN, WKU Warszawa-Praga, 2554/4, Teczka Akt 
Personalnych Mariana Barciaka, s. Andrzeja. 
144 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/38, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 095/Org w sprawie 
przekazania na zaopatrzenie Komendy Garnizonu m. st. Warszawy niektórych jednostek wojskowych, 
Warszawa, 9 VIII 1966 r., k. 177–178. 
145 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, Warszawa, 17 
V 1967 r., k. 211. 
146 Stan etatowy wynosił 5 oficerów, 3 chorążych, 25 podoficerów zawodowych, 88 żołnierzy służby 
zasadniczej. AIPN, SWSW, 2386/29624, Księga etatowa Szefostwa WSW za okres 1 XI 1967–31 VIII 1969, 
s. 178–202. Według zarządzenia szefa Sztabu Generalnego stan osobowy kompanii samochodowej SWSW 
wynosił 106 żołnierzy. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 
066/Org, Warszawa, 17 V 1967 r., k. 211. Jednak według etatu kompania posiadała 106 wojskowych (5 
oficerów, 2 chorążych, 31 podoficerów i 68 szeregowców). Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/209, Etat 
nr 32/409 [38/039] Kompanii Samochodowej Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 1967 r. [sic, 
17 V 1967 r.], k. 2-4v. 
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 Kontrola komisji w 1967 r. powołanej przez szefa WSW oraz późniejsza rewizja 

zarządzona przez Dowództwo Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON w styczniu 

1968 r. wykazały, że pod względem stanu gospodarki, jak i całokształtu pracy organizacyjnej 

90. kompania samochodowa SWSW stała na wysokim poziomie147. Podobnie kontrola 

Parkowych Stacji Obsługi przeprowadzona przez Dowództwo Zgrupowania Jednostek 

Zabezpieczenia MON w dniach 4–5 listopada 1968 r. we wszystkich podległych jej 

jednostkach i instytucjach wykazała, że Parkowa Stacja Obsługi 90. kompanii 

samochodowej zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie uzyskując ocenę bardzo dobrą148. 

 

4. Ochrona obiektów i regulacja ruchu 
 Rozkazem ministra obrony narodowej nr 012/Org z 10 grudnia 1958 r. pod 

dowództwo Szefostwa WSW przekazano Komendę Ochrony MON bez kompanii 

administracyjnej (złożonej z dwóch plutonów). Komenda składała się wobec tego tylko z 

                                                
147 AIPN, SWSW, 2386/28267, Rozkaz dowódcy 90. kompanii samochodowej Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr Pf 4/68 w sprawie wyróżnienia oficerów i podoficerów zawodowych (nadterminowych) za 
całokształt pracy w 1967 roku, 24 II 1968 r., k. 139–140. 
148 AIPN, SWSW, 2386/28267, Rozkaz dowódcy 90. kompanii samochodowej Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr Pf 18/68 w sprawie wyróżnienia pracowników cywilnych i żołnierzy zasadniczej służby 
wojskowej w związku z przeprowadzonym przeglądem Parkowej Stacji Obsługi, 20 XI 1968 r., k. 170–171. 
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komendy i biura przepustek149. Na czele komendy stał mjr. Kazimierz Dancewicz150. 

Komendzie Ochrony dodano do nazwy „Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej” i 

przeformowano ją z etatu nr 1/483 na nr 32/250 o stanie osobowym 29 żołnierzy i 1 

pracownik kontraktowy.  

 Również tym samym rozkazem przeformowano 14. batalion wartowniczy z etatu nr 

9/101 na batalion ochronny Wojskowej Służby Wewnętrznej na etacie nr 32/251 o stanie 

osobowym 571 żołnierzy i 2 pracowników kontraktowych oraz 13. kompanię regulacji ruchu 

i służby porządkowo-ochronnej WSW w Legionowie (podlegała 1. Warszawskiej Dywizji 

Zmechanizowanej151) na etacie nr 5/226 na 1. kompanię regulacji ruchu WSW (JW 3896) 

na etacie nr 32/252 o stanie osobowym 128 wojskowych którą dyslokowano do 

Warszawy152. 

                                                
149 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/4082, Etat nr 1/483 Komendy Ochrony MON, 13 V 1957 r., k. 1–7; 
ibidem, 1678/84/447, Etat nr 32/250 Komendy Ochrony MON Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 10 
XII 1958 r., k. 1–8. 
150 Kazimierz Antoni Dancewicz – urodził się 5 XII 1914 r. w Otynii (właśc. Ottynia, pow. tłumacki, po 1920 
r. w woj. stanisławowskim, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 
VII, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886, s. 764), jako syn Antoniego (listonosz) i Pauliny (bez 
zawodu) z domu Konarska. W 1933 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Stanisławowie. Do 1941 r. 
pracował jako nauczyciel. Członek ZNP w latach 1933–1939, od 1947 r. należał do PPR, następnie PZPR. Brał 
udział w II wojnie światowej jako dowódca drużyny w 49. huculskim pułku strzelców (11. DP). Do 
„odrodzonego” WP powołany 7 XI 1944 r. na dowódcę drużyny, a następnie plutonu (od 25 VI 1945 r.) w 1. 
zpp jako podporucznik, później dowódca plutonu w Samodzielnym Pułku Samochodowym Rządu (od 
listopada 1945 r.). Od września 1946 r. dowódca kompanii w 25. batalionie wartowniczym Komendy m. st. 
Warszawy, następnie dowódca kompanii administracyjnej WAG SG WP (od lipca 1947 r.) w stopniu 
porucznika. Od 15 VI 1948 r. komendant ochrony SG WP (od 22 VII 1949 r. w stopniu kapitana), następnie 
p.o. komendanta ochrony MON przy SG WP (od 23 X 1952 r.) i w końcu komendant tejże komendantury (od 
22 X 1953 r.) w stopniu majora. Po przemianach i przejęciu komendantury ochrony MON przez Szefostwo 
WSW dalej pełnił funkcje komendanta ochrony MON (od 28 I 1959 r., od 10 X 1957 r. w stopniu 
podpułkownika), a po przemianach mianowany dowódcą pułku ochrony i regulacji ruchu WSW i jednocześnie 
komendantem ochrony MON SWSW (od 23 VIII 1962 r.). W 1965 r. planowany na stanowisko zastępcy 
komendanta OS WSW ds. liniowych, ale odmówił z prośbą o przeniesienie poza WSW (od 16 IX 1963 r. 
mianowany pułkownikiem). Od 4 IV 1966 r. szef Dzielnicowego Sztabu Wojskowego Warszawa-Wola (przy 
Sztabie Wojskowym m. st. Warszawa). Przeniesiony 10 IX 1970 r. do rezerwy w stopniu pułkownika. W 1937 
r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy przy 11. Karpackiej DP w Stanisławowie, a w 1958 r. studia wyższe 
w ASG. Znał dobrze język rosyjski, ukraiński i niemiecki. Zob. CAW, TAP, 1600/76/59, Teczka Akt 
Personalnych Dancewicza Kazimierza, s. Antoniego. 
151 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/83, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 021/Org, 28 II 1958 r., k. 
100. Przemianowanie i przeformowanie na 13. kompanię regulacji ruchu i służby porządkowo-ochronnej 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nastąpiło do 30 IV 1958 r. Zob. ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 034/Org, 5 IV 1958 r., k. 171–172. Jej zadaniem miała być utrzymanie porządku i regulacji 
ruchu w związkach taktycznych dywizji. Złożona była z dowództwa (z drużyną radiostacji KF średniej mocy), 
dwóch plutonów regulacji ruchu (wraz z dwoma ruchomymi patrolami regulacji ruchu i osiemnastoma 
drużynami regulacji ruchu), drużyny odwodowej oraz drużyny gospodarczej. Stan osobowy na 5 IV 1958 r. to 
5 oficerów, 34 podoficerów, 69 szeregowców (łącznie 108 wojskowych). Zob. też: CAW, Zarząd VI SG WP, 
1544/73/4083, Etat nr 5/226 Kompanii Regulacji Ruchu [i służby porządkowo-ochronnej WSW], 28 II 1958 
r., k. 1–13. Zob. także AIPN, SWSW, 2386/18187, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 08/C 
o utworzeniu eksperymentalnej kompanii regulacji ruchu i służby porządkowo-ochronnej, 30 IV 1958 r., k. 17. 
152 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/82, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 012, 10 XII 1958 r., k. 92–
96. 
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 40. kompania wartownicza (JW 3274) złożona była z dowództwa (dowódca, zastępca 

dowódcy ds. politycznych, szef) pod którego podlegała biblioteka i świetlica żołnierska, 

dwóch plutonów wartowniczych, drużyną gospodarczą, stołówką i kuchnią żołnierską153. W 

całej kompanii stan liczebny wynosił 83 żołnierzy i 6 pracowników kontraktowych154. 

Zadaniem kompanii była ochrona fizyczna obiektów Szefostwa WSW. Na uposażeniu 

kompanii wartowniczej było: 6 sztuk RKM, 2 karabinki, 69 pistoletów maszynowych i 6 

pistoletów (wzór 33 TT dla oficerów i części podoficerów)155. Szefem kompanii był kpt. 

Czesław Paradowski156. Kompanię wartowniczą rozformowano 31 stycznia 1959 r.157  

 W jej miejsce sformowano batalion ochronny WSW według etatu nr 32/251 z 10 

grudnia 1958 r. składający się z: dowództwa (dowódca batalionu, zastępca dowódcy ds. 

                                                
153 Poza etatem były stanowiska robotnicy kuchennej. Zob. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz dzienny szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 039, Warszawa 21 III 1957 r., k. 102–103. Już w kwietniu 1957 r. nastąpiła 
zmiana w etacie, gdzie skreślono 6 pracowników kontraktowych zatrudnionych w kuchni i na stołówce. W ten 
sposób w kompanii nie było w ogóle pracowników kontraktowych, zastąpiono ich szeregowcami, którzy mieli 
na zmianę dyżury w kuchni i na stołówce. 19 V 1958 r. zwiększono w plutonach wartowniczych ilość 
szeregowców z 60 do 64 żołnierzy i dodano pluton funkcyjnych, który miał się składać z podoficerów i 
szeregowych służby zasadniczej Szefostwa WSW poza etatem. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/76, 
Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0066/Org, 17 IV 1957 r., k. 174–177; ibidem, 1545/73/82, Rozkaz 
ministra obrony narodowej nr 004/Org, 19 V 1958 r., k. 10–13, 19v; ibidem, 1544/73/4091, Etat nr 32/206 
Kompanii Wartowniczej [Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej], 10 I 1957 r., k. 1–8. 
154 19 V 1958 r. sformowano dodatkowo pluton funkcyjny w skład którego wchodzili podoficerowie i żołnierze 
służby zasadniczej Szefostwa WSW, wcześniej, bo 5 kwietnia 1958 r. zlikwidowano etaty na stołówce i kuchni 
żołnierskiej. W ten sposób wzrosła ilość żołnierzy do 88, zlikwidowano też etaty pracowników kontraktowych. 
Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/4091, Etat nr 32/206 Kompanii Wartowniczej Szefostwa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 10 I 1957 r., k. 2–5. 
155 W 1958 r. wyposażenie kompanii wyglądało następująco: 2 karabinki 7,62 mm, 7 pistoletów wz. 33 TT 
7,62 mm, 73 pistolety maszynowe PM-K (PPSz, PPS oraz PPS-M) 7,62 mm, 6 ręcznych karabinów 
maszynowych RPD (DP i DPM) 7,62 mm oraz 1 pistolet sygnałowy 26 mm. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1544/73/4091, Tabela należności do etatu nr 32/206 Kompanii Wartowniczej Szefostwa WSW, 14 X 1958 r., 
k. 6–8. 
156 Czesław Paradowski – urodził się 22 VIII 1923 r. w Kolonii Świdnik Mały (woj. lubelskie), jako syn 
Antoniego (rolnik) i Agnieszki (bez zawodu) z domu Sadowska. W 1937 r. ukończył szkołę podstawową, w 
1959 r. zdał egzaminy maturalne. Od 1950 r. członek PZPR. Od 28 VIII 1944 r. w „odrodzonym” WP (strzelec 
31 pp, następnie celowniczy RPP w 9. pp 3. DP) brał udział w przełamaniu Wału Pomorskiego. W okresie 28 
II – 15 VI 1945 r. słuchacz Kursu Chorążych 1. Armii WP (szkoła frontowa), następnie w rezerwie oficerskiej 
(do 26 VII 1945 r.) jako chorąży, a później dowódca plutonu CKM w 36. pp 8. DP (do 15 III 1946 r.). Słuchacz 
Kursu Doszkalania Poruczników, Podporuczników i Chorążych Piechoty w OSP nr 2 do 19 V 1947 r., dowódca 
plutonu w 47. pp 14. DP (do 19 III 1948 r.) jako podporucznik, następnie w 18. Batalionie Wartowniczym (do 
3 X 1951 r.) jako porucznik, później dowódca kompanii (do 15 XI 1954 r.) i szef sztabu tego batalionu (w 
stopniu kapitana). Od 19 X 1955 r. dowódca kompani wartowniczej GZI, a po przeformowaniu 40. Kompanii 
Wartowniczej SWSW (od 19 VI 1957 r.). Od 28 I 1959 r. przeniesiony do Oddziału WSW Warszawa na 
stanowisko dowódcy kompanii piechoty, a następnie mianowany komendantem Komendy Ochrony SWSW 
(od 28 I 1959 r.), która od 28 VII 1964 r. podlegała bezpośrednio pod Oddział IV SWSW. Od 16 IX 1963 r. w 
stopniu majora. W tym czasie oddelegowany na KDO do OS WSW (w okresie 20 VIII 1962–28 II 1963 r.). 
Od 31 III 1972 r. mianowany pomocnikiem szefa dyżurnej służby operacyjnej Oddziału IV SWSW, następnie 
starszym pomocnikiem szefa ds. ochrony Wydziału Prewencji Oddziału WSW Warszawa (od 9 III 1973 r.), a 
od 10 X 1973 r. skierowany do dyspozycji szefa WSW, by 5 XII 1973 r. przejść w stan spoczynku w stopniu 
majora (30 IX 1981 r. mianowany podpułkownikiem w stanie spoczynku). AIPN, Zbiór akt personalnych, 
2264/1826, Teczka Akt Personalnych Paradowskiego Czesława s. Antoniego. 
157 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/82, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 012/Org, 10 XII 1958 r., k. 
93. 
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politycznych, instruktor polityczny, szef zaopatrzenia finansowego, bibliotekarz i mechanik 

radiowęzła), sztabu (szef sztabu, pomocnik szefa sztabu, instruktor chemiczny-magazynier, 

kierownik kancelarii, pisarz i maszynistka), trzech kompanii piechoty (z czterema plutonami 

piechoty każdy), plutonu piechoty (rezerwowy), kwatermistrzostwa i izby chorych158. Stan 

osobowy wynosił 571 wojskowych: 24 oficerów, 82 podoficerów (59 służby zasadniczej), 

465 szeregowców oraz 2 pracowników kontraktowych159. Na czele batalionu stanął ppłk 

Feliks Nowakowski, dotychczasowy dowódca 14. batalionu wartowniczego160. Batalion 

                                                
158 Na czas wojny etat przewidywał sekretarza komitetu PZPR, drużynę łączności i pluton samochodowy (z 
ruchomym warsztatem naprawy samochodów), a w kwatermistrzostwie drużynę gospodarczą. Zob. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/448, Etat nr 32/251 Batalionu Ochronnego Wojskowej Służby Wewnętrznej, 10 
XII 1958 r., k. 2–14. 
159 Na czas wojny etat przewidywał 644 wojskowych: 29 oficerów, 89 podoficerów i 526 szeregowców. Zob. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/448, Etat nr 32/251 Batalionu Ochronnego Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 10 XII 1958 r., k. 2. Zob. też: AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 015, 
Warszawa 27 I 1959 r., k. 27–30; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 016, Warszawa 28 I 1959 r., k. 
31–37; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 034 w sprawie usprawnienia pracy Komendy 
Ochrony MON Szefostwa WSW i Batalionu Ochronnego WSW, 19 II 1959 r., k. 95–97. 
160 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 016, Warszawa 28 I 1959 r., k. 31–37; ibidem, 
Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 018, Warszawa 29 I 1959 r., k. 41–42. 
Feliks Nowakowski – urodził się 26 X 1919 r. w Rogaczewie (pow. baranowski, woj. nowogrodzkie), jako syn 
Wasyla (rolnik) i Marii (gospodyni domowa) z domu Lasota. W 1937 r. ukończył dziesięciolatkę sowiecką w 
miejscu urodzenia, następnie rozpoczął studia w Instytucie Chemicznym (Wydział Cukrowniczy) w Odessie 
(do 1941 r., nieukończone). Od 1946 r. w PPR, następnie w PZPR. Zmobilizowany jako szeregowy 15 VIII 
1941 r. do Armii Czerwonej (16. pułk piechoty (lub 1121. part 36. Armii) I Ukraińskiego Frontu. Ranny w 
bitwie w 1942 r. trafił do szpitala, a następnie do szkoły podoficerskiej przy 36. Armii. Po jej ukończeniu jako 
sierżant skierowany do 60. Armii Rezerwowej Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej gdzie był szefem 
pułku. Ponownie ranny w 1943 r. trafił do szpitala przy 60. Armii, a następnie powrócił do służby liniowej w 
stopniu starszego sierżanta. Służba w Armii Czerwonej nie została potwierdzona przez Archiwum 
Ministerstwa Obrony ZSRS. Od 20 VIII 1944 r. przeniesiony został do „odrodzonego” WP na adiutanta szefa 
Sztabu Mobilizacji i Formowania WP w Lublinie, następnie tłumacza (adiutanta) IV sekcji w Oddziel II 
Wywiadu SG NDWP (od 2 I 1945 r.). Od 4 XI 1945 r. w Rzeszowskim Oddziale WOP nr 8 jako tłumacz 
Sekcji I, następnie od 30 III 1946 r. kierownik Sekcji I Referatu „A” (w stopniu chorążego), następnie p.o. 
kierownika Sekcji Śledczej Wydziału I tegoż oddziału (od 1 I 1947 r.), a następnie kierownik VII Sekcji 
(wywiadowczej) i jednocześnie zastępca dowódcy ds. specjalnych 15. Brygady OP w Przemyślu (od 31 I 1947 
r. w stopniu podporucznika). W tym czasie ukończył 1. Kurs Zwiadu Oficerów WOP w Departamencie WOP 
w Warszawie. Od 1 XII 1948 r. kierownik Sekcji VII i jednocześnie zastępca dowódcy 11. Brygady OP ds. 
specjalnych (w stopniu kapitana), a od 1 IV 1951 r. zastępca dowódcy 22. Brygady WOP ds. specjalnych w 
Białymstoku. 27 VIII 1954 r. skreślony z ewidencji WOP (miał zostać przeniesiony do rezerwy jako „oficer o 
średniej inteligencji i nieco przesadnej ambicji osobistej”) i przeniesiony na starszego pomocnika szefa 
Wydziału I Oddziału XVI SG WP (w stopniu majora). Od 17 XII 1957 r. dowódca 14. batalionu wartowniczego 
(w stopniu podpułkownika), a od 16 I 1959 r. dowódca batalionu ochronnego WSW. W tym czasie ukończył 
Wyższy Akademicki Kurs Ogólnowojskowy w Akademii Sztabu Generalnego. Po przemianach, od 17 VII 
1962 r. mianowany zastępcą dowódcy ds. liniowych Pułku Ochrony i Regulacji Ruchu WSW. Od 3 XII 1962 
r. starszy pomocnik szefa sztabu ds. szkoleniowych w WSzW Białystok, następnie od 3 IV 1965 r. w 
dyspozycji dowódcy WOW, a później (od 5 IV 1966 r.) szef Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Obrony 
Przed Bronią Masowego Rażenia w Dzielnicowym Sztabie Wojskowym Warszawa-Ochota (Sztab Wojskowy 
m. st. Warszawy). Do rezerwy przeniesiony 6 X 1970 r. Biegle władał językiem rosyjskim i ukraińskim, słabo 
czeskim i niemieckim. CAW, TAP, 1576/75/287, Teczka Akt Personalnych Nowakowskiego Feliksa, s. 
Wasyla; AIPN, Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza, 1715/570, Akta Personalne Nowakowskiego Feliksa, 
s. Wasyla. 
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ochronny WSW stacjonował przy 5. pułku łączności MON w koszarach przy ul. Żwirki i 

Wigury w Warszawie161. Jego struktury w maju 1958 r. ilustruje diagram nr 12: 

 

 
 

 Zadaniem Komendy Ochrony i batalionu ochronnego było zabezpieczenie służby 

wartowniczej i wewnętrznej oraz zapewnienia dyscypliny i porządku przez żołnierzy WSW 

w rejonach zakwaterowania i na wartowniach. Było to o tyle ważne, że w organach WSW 

służyła także znaczna ilość żołnierzy służby zasadniczej. To oni bardzo często pełnili warty 

i dyżury. 

 Według słów ówczesnego dowódcy z sierpnia 1960 r.: „Warunki batalionu w którym 

byłem zmuszony pracować były i są niezwykle ciężkie, a mianowicie około 50 % kadry 

pragnie odejść z jednostki z powodu niemożliwości zapewnienia odpowiednich warunków 

mieszkaniowych. Obowiązki służbowe nałożone na batalion przewyższają jego możliwości 

w wyniku czego około 30–40 % żołnierzy co drugi dzień chodzi na wartę. Brak 

                                                
161 AIPN, SWSW, 2386/18162, Notatka służbowa [zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla], b.d. [maj 1962 
r.], k. 163. 
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odpowiednich pomieszczeń i sprzętu kwaterunkowego do zakwaterowania i wyposażenia 

batalionu. Rozpoczęty remont koszar trwa 7 miesięcy, i tylko został wyremontowany jeden 

blok, zaś drugi prawdopodobnie będzie remontowany w okresie jesienno-zimowym, co nie 

daje możliwości kwaterowania wojska w namiocie.”162. 

 W dniach 26–29 lipca 1960 r. odbyła się kontrola Komendy Ochrony i batalionu 

ochronnego WSW w zakresie planowania, przygotowania i pełnienia służby wartowniczej i 

wewnętrznej w rejonach zakwaterowania i na wartowniach. Kontrola wykazała sumienną 

służbę i duże zaangażowanie zarówno żołnierzy zawodowych WSW, jak i służby 

zmiennej163. Nie dostrzegła powyższych uwag odnośnie problemów kwaterunkowych jaki 

miał ówczesny dowódca batalionu. 

 Także kontrola komisji wyznaczonej przez dowódcę WOW w dniach 3 do 30 

listopada 1961 r. potwierdziła bardzo dobrą ocenę dowództwa batalionu ochronnego WSW 

w należytym eksploatowaniu i utrzymywaniu porządku w koszarach, pokładania troski o 

warunki bytowe żołnierzy oraz estetyczny wygląd miejsca zakwaterowania164. 

 28 sierpnie 1960 r. nastąpiło w Makowie Mazowieckim uroczyste wręczenie 

sztandaru batalionowi ochronnemu WSW165.  

 Szef WSW na początku lipca 1961 r. naznaczył st. sierż. Bogdana Trzebuchowskiego 

(dotychczasowego pomocnika dowódcy plutonu batalionu ochronnego WSW) na profosa 

aresztu batalionu. Jednak w etacie nr 32/251, który był ważny do 30 czerwca 1962 r. brak 

jest takiego stanowiska166. Areszt Szefostwa WSW, prawdopodobnie poza etatem, musiał 

podlegać jednak pod batalion ochronny. W późniejszym czasie podlegał pod komendanta 

ochrony Szefostwa WSW167. Ostatecznie został on zlikwidowany w październiku 1963 r., a 

                                                
162 Cyt.: CAW, TAP, 1576/75/287, Raport (drogą służbową) [ppłk. Feliksa Nowakowskiego, dowódcy 
Batalionu Ochronnego WSW], Warszawa, 16 VIII 1960 r., k. 87. Raport dowódcy podyktowany był 
względami ambicjonalnymi, gdyż kontrola przeprowadzona w dniach 26–29 lipca 1960 r. wykazała dużą 
poprawę w stosunku do poprzedniego roku w zakresie służby wartowniczej i wewnętrznej, jednak nie 
uwzględniała w rozkazie samego dowódcy. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18176, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr Pf 191 w sprawie wyróżnienia oficerów i żołnierzy Komendy Ochrony i Batalionu 
Ochronnego WSW, 12 VIII 1960 r., k. 105–107. 
163 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 191 w sprawie wyróżnienia 
oficerów i żołnierzy Komendy Ochrony i Batalionu Ochronnego WSW, 12 VIII 1960 r., k. 66–67. 
164 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 39, 23 II 1962 r., k. 74–75. 
165 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 214, 7 IX 1960 r., k. 125–126. 
166 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/448, Etat nr 32/251 Batalionu Ochronnego Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 10 XII 1958 r., k. 2–13; AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz personalny szefa WSW nr 0140, 6 VII 
1961 r., k. 7. 
167 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 226 w sprawie porządku 
wewnętrznego w rejonie zakwaterowania Szefostwa WSW, 17 IX 1962 r., k. 359. 



130 

ukaranych aresztem żołnierzy szef WSW nakazał przenieść do aresztu 5. pułku łączności 

oraz przy garnizonie stołecznym168. 

 1. kompania regulacji ruchu Szefostwa WSW składała się z dowództwa (z dowódcą 

kompanii, zastępcą ds. politycznych, inspektorem samochodowym, pomocnikiem dowódcy 

ds. technicznych, szefem kompanii, podoficerem gospodarczym i kierowcą 

samochodowym) i podległej bezpośrednio drużyny radiostacji KF średniej mocy, śmigłowca 

SM-1169 oraz drużyny gospodarczej. W skład kompanii wchodziły jeszcze dwa plutony 

regulacji ruchu z dwoma ruchomymi patrolami regulacji ruchu i osiemnastoma drużynami 

regulacji ruchu (po dziewięć w plutonie, z osiemnastoma dowódcami drużyn) i drużyną 

odwodową. Ogółem stan osobowy wynosił 128 wojskowych170. Dowódcą kompanii został 

                                                
168 AIPN, SWSW, 2386/18181, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0257 w sprawie 
podporządkowania Komendy Ochrony i 90. Kompanii Samochodowej Szefostwa WSW, 9 X 1963 r., k. 747. 
169 Śmigłowiec wielozadaniowy SM-1 (czteromiejscowy śmigłowiec w układzie klasycznym z wirnikiem 
nośnym i śmigłem ogonowym z silnikiem tłokowym, gwiazdowym AI-26W/Lit-3 o mocy 575 KM) był 
licencyjną odmianą sowieckiego śmigłowca Mil Mi-1 (od nazwiska konstruktora Michaiła L. Mila). Pierwsze 
śmigłowce Mi-1T zostały wykonane w maju 1956 r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” 
gdzie dostarczono je w częściach, zmontowano i oblatywano. Od 1957 r. śmigłowce te zaczęto produkować w 
PRL od podstaw. W Świdniku wyprodukowano kilka tysięcy śmigłowców SM-1, z tego większą część 
wyeksportowano do Związku Sowieckiego i krajów socjalistycznych. SM-1 wprowadzono do wyposażenia 
jednostek lotniczych Sił Zbrojnych PRL w 1956 r. Początkowo wykorzystywano je do lotów łącznikowych, 
patrolowych i dyspozycyjnych. W 1957 r. w śmigłowce SM-1 został zaopatrzony 36. Specjalny Samodzielny 
Pułk Lotniczy w Warszawie. Wykorzystano je do zadań związanych z obsługą prasową kolarskiego Wyścigu 
Pokoju oraz do lotów fotogrametrycznych. Śmigłowce SM-1 znajdowały się również w wyposażeniu lotnictwa 
WOP, gdzie wykorzystywano je do patrolowania granicy lądowej i morskiej PRL. Standardowe wyposażenie 
radionawigacyjne w SM-1 to: radiostacja pokładowa UKF, automatyczny radiokompas ARK-5, busola 
żyroindukcyjna GIK-1, radiowysokościomierz RW-2. Polskie lotnictwo wojskowe zakupiło w sumie 85 takich 
śmigłowców – były używane do 1983 r. Zob.: J. Grzegorzewski, Śmigłowiec Mi-1, Warszawa 1976; M. 
Mikołajczuk, Śmigłowce Mi-1/SM-1/SM-2 w polskim lotnictwie wojskowym, „Lotnictwo” 2009, nr 11, s. 88–
96, zob. także: http://www.muzeumlotnictwa.pl/zbiory_sz.php?ido=73&w=p (dostęp 25 VI 2021 r.); 
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/2707/126/SM-12 (dostęp 25 VI 2021 r.); Śmigłowiec 
wielozadaniowy SM-1, https://muzeumsp.pl/eksponaty/smiglowiec-wielozadaniowy-sm-1/ (dostęp 25 VI 2021 
r.). 
170 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/17, Etat nr 32/252 Kompanii Regulacji Ruchu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 10 XII 1958 r., k. 1–5. 
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kpt. Adam Brodawka171. 1. kompania regulacji ruchu stacjonowała przy 12. batalionie 

samochodowym w Warszawie172. 

 

 
 

 Kolejny etat nr 32/256 wprowadzono 4 kwietnia 1960 r.173 Według nowego etatu 

kompania składała się z dowództwa (dowódca, zastępca dowódcy ds. politycznych, 

inspektor samochodowy, pomocnik dowódcy ds. technicznych, starszy mechanik, szef 

                                                
171 Adam Czesław Brodawka – urodził się 11 IV 1929 r. w Rzeczycy, pow. Radzyń Podlaski, jako syn 
Grzegorza (rolnik) i Stanisławy (gospodyni domowa). Do 1943 r. ukończył 7 klas szkoły powszechnej, w 1948 
r. zdał małą maturę, w 1959 r. ukończył liceum i zdał maturę. Członek ZWM od 6 V 1947 r., PZPR od 2 V 
1950 r. Po wojnie pracował jako pomocnik referenta podatkowego przy Gminnej Radzie Narodowej w Misiach 
(w latach 1946–1948). Powołany do „odrodzonego” WP 1 X 1948 r. i skierowany do OSP nr 1 we Wrocławiu 
jako podchorąży, następnie mianowany dowódcą plutonu w Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego w 
Poznaniu (od 6 X 1950 r.), później przeniesiony do ASG jako słuchacz Kursu Fakultetu Ogólnowojskowego 
(od 2 XII 1953 r.), a następnie rozpoznawczego (od 27 X 1954 r.). Od 12 IX 1956 r. w dyspozycji dowódcy 
WOW, następnie pomocnik szefa sztabu-szef rozpoznania w 84. pp w Giżycku 21. DP w Lidzbarku 
Warmińskim (od 6 XI 1956 r.). Od 13 V 1957 r. w dyspozycji dowódcy 15. DZ w Olsztynie, następnie 
mianowany szefem sztabu batalionu piechoty zmotoryzowanej 75. pz w Bartoszycach tej dywizji (od 14 V 
1957 r.). Od 25 V 1958 r. dowódca 13. Kompanii Regulacji Ruchu i Służby Porządkowo-Ochronnej WSW 1. 
Warszawskiej DZ w Legionowie, a po przeformowaniu (od 16 I 1959 r.) 1. Kompanii Regulacji Ruchu WSW. 
Od 13 I 1962 r. pomocnik szefa Oddziału II Zarządu II SWSW, a następnie starszy pomocnik tegoż oddziału 
(od 1 VIII 1962 r.), a później starszy pomocnik szefa Oddziału VI Organizacji Służby Porządkowej (od 3 VII 
1967 r.). Od 3 XII 1968 r. poza WSW – starszy inspektor Wydziału I Operacyjnego Sztabu Szefostwa Służby 
Inżynieryjno-Budowlanej WP, następnie kierownik grupy organizacyjnej 8. Polowej Bazy (od 25 I 1974 r.), 
później kierownik 1. Składnicy Intendenckiej (od 6 II 1975 r.). Od 25 V 1976 r. kierownik 2. Rejonowej 
Składnicy Kwatermistrzowskiej, a od 1 III 1985 r. w dyspozycji dowódcy WOW. Zwolniony ze służby 
zawodowej 31 X 1985 r. w stopniu pułkownika. Znał słabo język rosyjski, dobrze szwedzki. AIPN, MON, 
2174/5950, Teczka Akt Personalnych Brodawki Adama, s. Grzegorza. 
172 AIPN, SWSW, 2386/18162, Notatka służbowa [zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla], b.d. [maj 1962 
r.], k. 163. 
173 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/2, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org, Warszawa, 4 IV 
1960 r., k. 167–170. 
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kompanii, podoficer gospodarczy, kierownik kancelarii, kierowca samochodowy) z drużyną 

techniczną, załogą śmigłowca SM-1 i drużyną gospodarczą, dwóch plutonów regulacji ruchu 

(z czterema ruchomymi patrolami regulacji ruchu i sześcioma drużynami regulacji ruchu), 

radiostacji samochodowej do dyspozycji przełożonych i drużyny odwodowej (z 

samochodem osobowym do zadań specjalnych i dziewięcioma motocyklami). Stan osobowy 

wynosił 7 oficerów, 42 podoficerów, 78 szeregowców (łącznie 127 wojskowych)174. 

 Szybko okazało się, że w 1. kompanii regulacji ruchu WSW stosowano 

niedozwolone metody dyscyplinarne na żołnierzach służby zasadniczej, po przez stosowanie 

wyzwisk, obcinanie guzików od ubrań oraz karne bieganie po korytarzach. Szef WSW uznał, 

że dowódca 1. kompanii, kpt. Adam Brodawka oraz jego zastępca ds. politycznych, kpt. Jan 

Radoń nie zorganizowali należycie pracy wychowawczej, a przed wszystkim nie 

kontrolowali systematycznie swoich podwładnych. To pozwoliło starszemu rocznikowi na 

wyżywaniu się na młodszym, co doprowadziło do wyraźnego podziału żołnierzy i 

wytworzenie się niezdrowej atmosfery w 1. kompanii. Dopiero zażalenie dwóch 

szeregowych co do metod stosowanych przez starszych szeregowych i kaprali spowodował 

kontrolę i poniesienie odpowiedzialności winnych za takie warunki175.  

 Jednak nie do końca uzyskano spodziewane efekty, dalej bowiem kary nakładane na 

przełożonych przez kpt. Adama Brodawkę były niewspółmierne (a czasami nawet 

nieregulaminowe) do spowodowanych czynów176. 

 30 czerwca 1962 r. w miejsce batalionu ochrony WSW i kompanii regulacji ruchu 

WSW sformowano pułk ochrony i regulacji ruchu WSW (JW 2414) w skład którego weszła 

też Komenda Ochrony MON SWSW177. Miejscem stacjonowania pułku pozostała 

Warszawa, wobec tego nowo sformowaną jednostkę przyjął na zaopatrzenie dowódca 

WOW. Pułk składał się z dowództwa (dowódca-komendant ochrony MON Szefostwa 

WSW, zastępca dowódcy ds. politycznych, zastępca dowódcy ds. liniowych, szef służby 

samochodowej), sztabu (na czele z szefem sztabu-zastępca dowódcy pułku, z podległą 

kancelarią i podoficerami dyżurnymi Gabinetu MON i biura przepustek oraz drużyną 

                                                
174 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1032, Etat nr 32/256 Kompanii Regulacji Ruchu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 4 IV 1960 r., k. 1–5v. 
175 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0104 w sprawie stosowania 
niedozwolonych metod dyscypliny w kompanii regulacji ruchu WSW, 19 V 1959 r., k. 242–244. 
176 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 217 w sprawie ukarania 
dowódcy 1 krr Szefostwa WSW kpt. Brodawkę Adama 5-cio dniowym aresztem domowym, 12 IX 1960 r., k. 
129–130. 
177 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 387; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego 
WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
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łączności radiowej), sekcji politycznej (na czele z kierownikiem sekcji-zastępcą dowódcy 

pułku ds. politycznych i sekretarzem komitetu PZPR), sekcji finansów (na czele z 

kierownikiem sekcji-szefem zaopatrzenia finansowego), trzema kompaniami ochrony (z 

trzema plutonami ochrony każda), kompanii regulacji ruchu (z dwoma plutonami regulacji 

ruchu, czterema ruchomymi patrolami regulacji ruchu, sześcioma drużynami regulacji 

ruchu, a od 26 lipca 1965 r. także z plutonem CKM), sekcji uzbrojenia, śmigłowca, sekcji 

technicznej (z dwiema drużynami naprawy samochodów), kwatermistrzostwa (z plutonem 

transportowo gospodarczym w skład którego wchodziła drużyna transportowa i drużyna 

gospodarcza oraz stołówka i kuchnia żołnierska) i izby chorych. Od 30 listopada 1963 r. 

wydzielono ze sztabu podoficerów dyżurnych Gabinetu MON oraz biura przepustek i 

sformowano sekcję ochrony (z biurem przepustek) na czele z kierownikiem sekcji-

pomocnikiem dowódcy pułku ds. ochrony który wszedł w skład dowództwa pułku. Stan 

osobowy pułku wynosił 51 oficerów, 160 podoficerów, 679 szeregowców (łącznie 860 

wojskowych) i 4 pracowników cywilnych178. Od 24 sierpnia 1964 r. zarządzeniem nr 

0103/Org szefa Sztabu Generalnego WP wprowadzono do etatu pułku wykaz stanowisk 

dodatkowych i powołano grupę likwidacji niewypałów m.st. Warszawy (sformowaną w dwa 

patrole i dwie drużyny wraz m.in. z saperem, technikiem amunicji i sanitariuszem). Wraz z 

zarządzeniem szefa SG WP nr 036/Org z 22 kwietnia 1965 r. przeformowano grupę 

likwidacji niewypałów na pluton saperów SD (z drużyną saperów, drużyną mostu SMT, 

drużyną techniczną wraz z gąsienicową spycharką szybkobieżną BAT)179. Dowódcą pułku 

został ppłk Kazimierz Dancewicz. Później zastąpił go płk Stanisław Bierzanowski180. 

 Dopiero rozkazem szefa WSW nr Pf-302 z 30 listopada 1965 r. uregulowano zakres 

działania komendanta ochrony Szefostwa WSW, który odpowiadał za organizowanie 

ochrony i bezpieczeństwa obiektów Szefostwa WSW. Komendanta bezpośrednio 

nadzorował szef Oddziału IV Organizacyjnego Szefostwa. Do zakresu działań komendanta 

należało: uzgadnianie z dowódcą pułku ochrony i regulacji ruchu WSW składu warty, 

rozmieszczenie posterunków oraz zakres obowiązków wartowników; aktualizowanie planu 

obrony miejsca zakwaterowania Szefostwa WSW; kontrola pełnienia służby w Oddziale 

                                                
178 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1196, Etat nr 32/319 Pułku Ochrony i Regulacji Ruchu Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 1–36. Według ostatnich zmian z 24 II 1966 r. stan etatowy pułku 
wynosił: 55 oficerów, 164 podoficerów, 708 szeregowców (razem 927 żołnierzy) i 6 pracowników cywilnych. 
179 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1196, Etat nr 32/319 Pułku Ochrony i Regulacji Ruchu Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 30 VI 1962 r., k. 9–11; ibidem, 1677/84/31, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego 
036/Org, Warszawa 22 IV 1965 r., k. 1–5. 
180 AIPN, SWSW, 2386/19183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0304 w sprawie objęcia i 
zdania dowództwa Pułku Ochrony i Regulacji Ruchu WSW, 3 XII 1965 r., k. 796. 
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WSW Warszawa; kontrola wyposażenia i porządku na wartowniach i posterunkach, 

ustalanie zadań dla kierownika i ekspedytora biura przepustek, wydawanie i przedłużanie 

okresu ważności przepustek; sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości 

w rejonie zakwaterowania; przeprowadzanie doraźnych kontroli czasu pracy kadry i 

pracowników Szefostwa WSW. Komendant Ochrony Szefostwa WSW miał prawo 

wchodzić do wszystkich pomieszczeń Szefostwa WSW, jak i Oddziału WSW Warszawa, w 

sprawach związanych z ochroną i zabezpieczeniem tych pomieszczeń181. 

 

 

                                                
181 AIPN, SWSW, 3426/70, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-302 w sprawie ochrony 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XI 1965 r., k. 515–517. 
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 Powstanie pułku ochrony i regulacji ruchu WSW podyktowane było koniecznością 

posiadania jednostek ochrony i regulacji ruchu zdolnych do zabezpieczenia ćwiczeń i 

mobilizacji wojsk. Pułk miał być także bazą do zmobilizowania jednostek WSW na okres 

„W” (jako brygada WSW MON oraz pułk ochrony i regulacji ruchu Frontu). Zwiększenie 

w etacie pułku stanu osobowego o 165 wojskowych odbył się kosztem zmniejszenia etatów 

terenowych jednostek WSW. Tak rozbudowana jednostka miała jednak problem ze 

skoszarowaniem ludzi na terenie garnizonu Warszawa, zakładano wobec tego, że pułk 

zajmie pomieszczenia po Batalionie Ochronnym i 1. Kompanii Regulacji Ruchu182. W tym 

czasie w wojsku przeformowywano kompanie wartownicze na bataliony ochrony i regulacji 

ruchu poszczególnych okręgów wojskowych183. 

  W październiku 1963 r. szef WSW Komendę Ochrony (poza drużyną funkcyjnych) 

podporządkował szefowi Oddziału IV SWSW (w zakresie kierowania pracą i nadzoru), a 

90. ksam podporządkował szefowi Oddziału Zaopatrzenia. Jednocześnie drużynę 

funkcyjnych Komendy Ochrony przyporządkował dowódcy 90. ksam184. 

 W dniach 4 do 14 września 1965 r. przeprowadzono kontrolę pułku. Postawione 

przez Szefostwo WSW zadania w zakresie służby patrolowej pułk miał realizować dość 

dobrze. Stan techniczny sprzętu nie budził zastrzeżeń. Programy szkoleniowe wykonywane 

były na ogół właściwie, oprócz szkoleń ogniowych, wychowania fizycznego oraz obrony 

przed bronią masowego rażenia. Komisja kontrolna oceniła te szkolenia jako niedostateczne. 

Nie przeszkadzało to jednak szefowi WSW, gen. Teodorowi Kuflowi, wręczyć 

wynagrodzenia pieniężne i pochwały185. 

 Pułk ochrony i regulacji ruchu WSW od września 1966 r. podporządkowany został 

bezpośrednio szefowi WSW186. W maju 1967 r. rozformowano go (za wyjątkiem 

                                                
182 AIPN, SWSW, 2386/18162, Notatka służbowa [zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla], b.d. [maj 1962 
r.], k. 162–163. Żywieniem żołnierzy zajmował się 5. pułk łączności MON, a zaopatrzeniem w MPS 12. 
batalion samochodowy. 
183 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/45, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
0141/Org, 19 IX 1963 r., k. 84. 
184 AIPN, SWSW, 2386/18181, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0257 w sprawie 
podporządkowania Komendy Ochrony i 90. Kompanii Samochodowej Szefostwa WSW, 9 X 1963 r., k. 747. 
185 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0241, 6 X 1965 r., k. 616–
617. Już w czerwcu 1965 r. na terenie pułku doszło do wypadku samochodowego w wyniku którego zginął 
jeden żołnierz, a drugi poniósł obrażenia. Okazało się, że żołnierz kierujący pojazdem był nietrzeźwy. Szef 
WSW przyjrzał się wtedy działalności pułku i uznał że doszło w nim do rozluźnienia dyscypliny i 
nieprzestrzegania przepisów. To prawdopodobnie przesądziło ostatecznie o zwolnieniu płk Dancewicza z 
funkcji dowódcy pułku. Zob. AIPN, SWSW, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 020, 4 IX 1965 
r., k. 530. 
186 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/39, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0112/Org w sprawie 
częściowej zmiany rozkazu ministra obrony narodowej nr 064/Org z dnia 26 V 1966 r. dotyczącego ustalenia 
zasad podległości centralnych jednostek zabezpieczenia, Warszawa, 14 IX 1966 r., k. 48–49. 
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dowództwa pułku, które pozostawiono czasowo), a na jego miejsce sformowano batalionu 

ochrony WSW (JW 2414) oraz batalion ochrony i regulacji ruchu WSW (JW 4160)187. Takie 

działanie było wynikiem wdrażania koncepcji systemu zabezpieczenia rozwinięcia 

stanowisk i elementów dowodzenia na szczeblu centralnym (Stanowiska Dowodzenia 

MON), w tym przede wszystkim poprawienia sytuacji na odcinku gotowości bojowej 

jednostek zabezpieczenia. Zmiany szły w kierunku dostosowania struktur do zadań czasu 

wojennego, co miało zapewnić bezkolizyjne przejście z organizacji pokojowej na wojenną 

organu dowodzenia, który byłby zdolny do ciągłego kierowania całokształtem jednostek 

zabezpieczenia. W tym celu planowano sformować Dowództwo Zgrupowania Jednostek 

Zabezpieczenia Stanowiska Dowodzenia MON. W pierwszym etapie chciano zachować 

dowództwo pułku ochrony i regulacji ruchu WSW i dowództwo 1. Brygady Łączności 

MON, a także podporządkować Kwatermistrzowi IC MON oddziały i wydziały 

administracyjno-gospodarcze które przewidywano wykorzystywać w okresie wojny w 

systemie zabezpieczenia stanowisk i elementów dowodzenia MON. Stąd zobligowano 

Głównego Kwatermistrza WP, szefów WSW, Wojsk Łączności, Sztabu Inspektoratu 

Lotnictwa, Wojsk Chemicznych oraz komendanta Garnizonu m.st. Warszawy do 

opracowania projektów etatów czasu pokoju i wojny oraz reorganizacji podległych 

jednostek według wytycznych Sztabu Generalnego188. Planowano z 1. Brygady Łączności 

MON sformować dwa samodzielne Węzły Łączności, batalion łączności, kompanie 

łączności kierownictwa, Oddział Łączności i Połączony Warsztat, a z pułku ochrony i 

regulacji ruchu WSW sformować dwa bataliony, a 15 stanowisk osobowych z pułku 

przesunąć do nowoutworzonych odpowiednich komórek Dowództwa Zgrupowania 

Jednostek Zabezpieczenia przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć związanych z obroną 

i ochroną stanowisk dowodzenia MON (planowano co najmniej trzy takie stanowiska)189. 

Przeformowano wobec tego od 1 lipca 1967 r. całość struktur Szefostwa WSW i podległych 

                                                
187 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 17 
V 1967 r., k. 215–216. 
188 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/42, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 027/Org, Warszawa, 27 II 
1967 r., k. 209–211. 
189 Planowano także przeformować 10. i 12. Pułk Samochodowy na dwa samochodowe pułki mieszane, a w 
oparciu o 24. Kompanię Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń przewidzieć rozwinięcie na okres wojny 
w konkretne pododdziały. Zakładano wydzielić Kwatermistrzostwo IC MON z etatu Komendy Garnizonu 
m.st. Warszawy i włączyć w skład Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia. A poszczególne 
wydziały administracyjno-gospodarcze wydzielić na oddzielne etaty i przyporządkować dowódcy 
Zgrupowania. Już w styczniu 1967 r. dokonano reorganizacji 1. batalionu inżynieryjnego MON. Zob. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1677/84/42, Załącznik nr 1. Założenia organizacyjne w sprawie realizacji przedsięwzięć 
zawartych w zarządzeniu szefa Sztabu Generalnego nr 027/Org z dnia 27 II 1967 r., Warszawa, 27 II 1967 r., 
k. 212–219. 



137 

jej zarządów oraz jednostek terenowych. Wydzielono WAG, WAK oraz Węzeł Łączności 

SWSW jako samodzielne jednostki na osobnych etatach. 20 marca 1967 r. powołano Grupę 

Organizacyjno-Przygotowawczą Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia 

Stanowisk Dowodzenia MON (JW 2144) na czele z gen. Mieczysławem Turkiewiczem 

(dotychczasowym zastępcą szefa WSW-szefem Zarządu II SWSW)190. W październiku tego 

roku sformowano Dowództwo Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (do 31 

grudnia 1967 r. miało nastąpić sformowanie), pozostawiając miejsce sformowania w 

Warszawie i nr JW 2144191. 

 Przeformowanie pułku ochrony i regulacji ruchu WSW nastąpiło w porozumieniu z 

dowódcą Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa Zgrupowania Jednostek 

Zabezpieczenie Stanowisk Dowodzenia MON192. Etat z 17 maja 1967 r. powodował 

następujący skład batalionu ochrony WSW: dowództwo (dowódca, zastępca dowódcy ds. 

politycznych, zastępca dowódcy ds. ochrony, pomocnik ds. technicznych, pomocnik ds. 

kwatermistrzowskich, płatnik), sztab (szef sztabu-zastępca dowódcy batalionu, starszy 

pomocnik szefa, dwóch pomocników szefa ds. mobilizacyjnych i organizacyjno-

ewidencyjnych oraz ds. łączności i sygnalizacji alarmowej, instruktor sanitarny, starszy 

instruktor sportowy, kierownik kancelarii, pisarz, pisarz-maszynista oraz starszy referent) z 

drużyną dowodzenia, sekcja polityczna (z kierownikiem sekcji i jednocześnie zastępcą 

dowódcy batalionu ds. politycznych), sekcja ochrony (z kierownikiem sekcji i jednocześnie 

                                                
190 Na temat Mieczysława Turkiewicza zob. podrozdział: Zastępcy szefa WSW. Zastępcą jego był płk 
Władysław Chęć. CAW, Departament Kadr MON, 636/92/143, Rozkaz personalny [ministra obrony 
narodowej] nr 0476, Warszawa, 17 X 1967 r., k. 24. 
191 Wraz ze sformowaniem dowództwa przeformowano Komendę Garnizonu m.st. Warszawy. Zob. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1677/84/44, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0115/Org, Warszawa, 31 VII 1967 
r., k. 360–362. Do grudnia 1967 r. sformowano Zarząd Budownictwa Łączności w Warszawie (JW 3472), 
który przyjął na zaopatrzenie Dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (ibidem, 1677/84/45, 
Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org, Warszawa, 4 X 1967 r., k. 162), od stycznia 1968 r. przyjął 
on na zaopatrzenia przeformowane Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych MON (ibidem, 1677/84/47, Zarządzenie 
szefa Sztabu Generalnego nr 019/Org, Warszawa, 23 I 1968 r., k. 260–261), od marca tego roku 
przeformowanego Inspektora ds. Baz i Składnic Sprzętu Bojowego i utworzonego Pełnomocnika MON przy 
Polskiej Akademii Nauk (ibidem, 1677/84/48, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 055/Org, Warszawa, 
26 III 1968 r., k. 100; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 060/Org, Warszawa, 26 III 1968 r., k. 
125), a od maja tego roku przeformowany Departament Finansów MON oraz Zarząd Kwaterunkowo-
Budowlany IC MON i Oddział Zakwaterowania Komendy Garnizonu m.st. Warszawy (ibidem, Zarządzenie 
szefa Sztabu Generalnego nr 052/Org, Warszawa, 21 III 1968 r., k. 90–91; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 065/Org, Warszawa, 3 VI 1968 r., k. 170). W czerwcu 1968 r. na zaopatrzeniu Dowódcy 
Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON znalazł się przeformowany Główny Zarząd Polityczny WP 
(ibidem, 1677/84/49, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 096/Org, Warszawa, 28 VI 1968 r., k. 30), a 
od września tego roku sformowana Polska Komisja Inwentaryzacyjna Obiektów Zajmowanych przez Jednostki 
Armii Radzieckiej Czasowo Stacjonującej w Polsce (ibidem, 1677/84/50, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 0121/Org, 5 VIII 1968 r., k. 324–325). 
192 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 17 
V 1967 r., k. 215–216. 
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zastępcą dowódcy batalionu ds. ochrony, zajmująca się ochroną fizyczną Gabinetu MON), 

sekcja techniczna (z kierownikiem sekcji i jednocześnie pomocnikiem dowódcy batalionu 

ds. technicznych) z drużyną naprawy pojazdów kołowych, cztery kompanie ochrony (z 

trzema plutonami ochrony, plutonem wsparcia w skład którego wchodziła drużyną służby 

patrolowej i regulacji ruchu a także drużyna CKM, drużyną transportową i drużyną 

gospodarczą). Stan osobowy wynosił 440 wojskowych i 1 pracownik cywilny193. W styczniu 

1968 r. nastąpiło ostatecznie rozformowanie dowództwa pułku ochrony i regulacji ruchu 

WSW194. 

                                                
193 Stan osobowy wynosił 27 oficerów, 3 chorążych, 95 podoficerów, 315 szeregowców. Na czas wojny 
przewidywano poszerzyć stan osobowy do 726 wojskowych (35 oficerów, 3 chorążych, 131 podoficerów, 557 
szeregowców). CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1825, Etat nr 32/410 Batalionu Ochrony Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 17 V 1967 r., k. 1–8.  
194 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/47, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 09/Org, Warszawa, 13 I 
1968 r., k. 11. Mylnie u Władysława Łukowa, który twierdził, że dopiero w 1969 r. Pułk Ochrony i Regulacji 
Ruchu WSW został podporządkowany pod Dowództwo Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenie Stanowisk 
Dowodzenia MON Zob. AIPN, Biblioteka, 2603/3011, płk. dr Władysław Łuków, Rozwój i działalność 
kontrwywiadu wojskowego, służby dochodzeniowo-śledczej i porządkowej (prewencji) Wojskowej Służby 
Wewnętrznej w latach 1956–1980, SWSW, Warszawa 1982, s. 8. Za nim błędy powtarza Jan Suliński, zob. J. 
Suliński, Przyczynki do historii policji wojskowej w latach 1957–1990, Mińsk Mazowiecki 2013, s. 20. 
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 Batalion Ochrony i Regulacji Ruchu WSW oparto na etacie z 17 maja 1967 r. 

Batalion ten składał się z dowództwa (dowódca batalionu, zastępca dowódcy ds. 

politycznych, zastępca dowódcy ds. ochrony i regulacji ruchu, pomocnik ds. technicznych, 

pomocnik ds. kwatermistrzowskich, płatnik), sztab (szef sztabu-zastępca dowódcy 

batalionu, starszy pomocnik szefa, dwóch pomocników szefa ds. mobilizacyjnych i 

organizacyjno-ewidencyjnych oraz ds. łączności i sygnalizacji alarmowej, instruktor 

sanitarny, starszy instruktor sportowy, kierownik kancelarii, pisarz, pisarz-maszynista oraz 

starszy referent) z drużyną dowodzenia, sekcja polityczna (z kierownikiem sekcji i 
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jednocześnie zastępcą dowódcy batalionu ds. politycznych), sekcja techniczna (z 

kierownikiem sekcji i jednocześnie pomocnikiem dowódcy batalionu ds. technicznych) z 

drużyną naprawy pojazdów kołowych, trzy kompanie ochrony (z trzema plutonami ochrony, 

plutonem wsparcia w skład którego wchodziła drużyną służby patrolowej i regulacji ruchu 

a także drużyna CKM, drużyną transportową i drużyną gospodarczą), kompania regulacji 

ruchu (z trzema plutonami regulacji ruchu, plutonem samochodowym i drużyną 

gospodarczą). Stan osobowy wynosił 402 wojskowych i 1 pracownik cywilny195. 

 Ze względu na sformowanie do 1 października 1967 r. Oddziału Zaopatrzenia i 

Obsługi Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa Zgrupowania Jednostek 

Zabezpieczenia SD MON z etatów obu batalionów skreślono stanowisko pomocnika 

dowódcy batalionu ds. kwatermistrzowskich i płatnika oraz w kompaniach ochrony i 

kompanii regulacji ruchu tych batalionów drużyny gospodarcze. Sprawami gospodarczymi 

i zaopatrzeniem miał się zająć Oddział Zaopatrzenia i Obsługi (będący na zaopatrzeniu 

Kwatermistrzostwa IC MON)196. 

                                                
195 Stan etatowy batalionu ochrony i regulacji ruchu WSW wynosił 27 oficerów, 79 podoficerów, 296 
szeregowców. Na czas wojny przewidywano poszerzyć stan osobowy do 683 wojskowych (35 oficerów, 118 
podoficerów, 530 szeregowców). Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1824, Etat nr 32/411 (62/054) 
Batalionu Ochrony i Regulacji Ruchu WSW, 17 V 1967 r., k. 1–9. 
196 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/44, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0113/Org, Warszawa, 1 
VIII 1967 r., k. 350–356v. Zob. ibidem, 1678/84/1824, Etat nr 32/411 (62/054) Batalionu Ochrony i Regulacji 
Ruchu WSW, 17 V 1967 r., k. 1 i 7v. 
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5. Radiokontrwywiad 
 7. Ośrodek Radioelektroniczny sformowany został 5 kwietnia 1962 r. według etatu 

nr 32/273197. Miejscem stacjonowania Ośrodka były Skierniewice, był on na zaopatrzeniu 

dowódcy WOW. Jednostce przypisano nr JW 4159.  

                                                
197 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 033/Org, Warszawa, 7 IV 
1962 r., k. 3–5. 
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 Początkowo jego organizacja wyglądała następująco: dowództwo (komendant, 

zastępca komendanta ds. politycznych, pomocnik komendanta ds. technicznych-kierownik 

sekcji eksploatacji i rozwoju sprzętu radioelektronicznego, szef służby samochodowej-

kierownik sekcji samochodowej, szef zaopatrzenia finansowego, płatnik, instruktor 

chemiczny, starszy kierowca samochodowy), sztab (szef sztabu, starszy pomocnik szefa, 

pomocnik szefa ds. kadr, kierowca samochodowy) z podległym Wydziałem I Rozpoznania 

Radiowego, Wydziałem II Rozpoznania Radiolokacyjnego, kancelarią, stacją telegraficzną 

i centralą telefoniczną oraz kluczem śmigłowców złożonych z dwóch maszyn SM-2198, 

                                                
198 Śmigłowiec wielozadaniowy SM-2 (pięciomiejscowy śmigłowiec w układzie klasycznym o konstrukcji 
metalowej z wirnikiem nośnym trójłopatowym osadzony w klasycznej piaście przegubowej z silnikiem AI-
26W/Lit-3 o mocy startowej 575 KM, mocy trwałej 420 KM i mocy przelotowej 325 KM. Śmigłowiec SM-2 
powstał w wyniku przekonstruowania i powiększenia kadłuba w produkowanych seryjnie w WSK-Świdnik 
śmigłowcach SM-1. Prace konstrukcyjne rozpoczęto w 1957 r. pod kierunkiem mgr. inż. Jerzego Tyrchy. 
Głównym celem projektowanej modyfikacji było powiększenie pojemności kabiny kadłuba na 4 do 5 osób. Ze 
śmigłowca SM-1 wykorzystano silnik, przekładnię, wirnik i śmigło ogonowe oraz częściowo belkę ogonową 



143 

następnie centrum nasłuchu (z dwiema, a od 2 lipca 1964 r., czterema sekcjami nasłuchu 

KF, dwiema sekcjami nasłuchu UKF), kompania namiaru radiowego (z plutonem namiaru 

UKF, trzema, a od 15 kwietnia 1965 r. czterema plutonami namiaru KF, plutonem namiaru 

PKW), kompania rozpoznania systemów radiolokacyjnych (z plutonem POST i SRS oraz 

plutonem RPS, od 15 kwietnia 1965 r. z plutonem SRS oraz plutonem RPS i NRS), pluton 

łączności radiowej, sekcja eksploatacji i rozwoju sprzętu radioelektronicznego, sekcja 

samochodowa, kwatermistrzostwo (z plutonem transportowo-gospodarczym złożonym z 

drużyny transportowej i drużyny gospodarczej). Stan osobowy wynosił: 64 oficerów, 100 

podoficerów, 79 szeregowców (łącznie 243 żołnierzy) i 5 pracowników cywilnych199. 

Komendantem ośrodka mianowany został ppłk Andrzej Szott200. 

                                                
i podwozie główne. Zaprojektowano natomiast zupełnie nowy obszerniejszy kadłub z wyposażeniem wnętrza, 
podwozie przednie i zbiornik paliwa. Śmigłowiec mógł zabierać na pokład 5 osób wraz z pilotem. Nowo 
zaprojektowany śmigłowiec oblatano 18 XI 1959 r. Od 1961 r. WSK-Świdnik rozpoczęła produkcję seryjną. 
Łącznie zbudowano 86 sztuk i niemal wszystkie trafiły do wojska. Śmigłowce SM-2 wykorzystywano 
przeważnie do lotów łącznikowych i sanitarnych. Stosowano je również w akcjach specjalnych. SM-2 w wersji 
dźwigowej były stosowane w lotnictwie marynarki wojennej, przez WOP oraz jednostki podległe MSW. 
Standardowe wyposażenie radionawigacyjne w SM-2 to: radiostacja R-800 i radiokompas ARK-5, 
radiowysokościomierz, automatyczny radiokompas, elektrorakietnica sygnalizacyjna i reflektor szperacz. Zob. 
M. Mikołajczuk, Śmigłowce Mi-1/SM-1/SM-2… s. 88–96; A. Morgała, Polskie Samoloty Wojskowe 1945–
1980, Warszawa 1981, s. 223–226, zob. także: http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/2708/126/SM-22 
(dostęp 25 VI 2021 r.); https://muzeumsp.pl/eksponaty/smiglowiec-wielozadaniowy-pzl-sm-2/ (dostęp 25 VI 
2021 r.). 
199 CAW, 1678/84/1320, Zarząd VI SG WP, Etat nr 32/273 [7.] Ośrodka Radioelektronicznego Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 5 IV 1962 r., k. 1–32. POST, SRS, RPS i NRS to oznaczenia typów stacji 
rozpoznania systemów radiolokacyjnych wykorzystywanych do pomiarów i nasłuchów m.in. przez 7. Ośrodek 
Radioelektroniczny SWSW. 
200 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0167, Warszawa, 26 VII 1962 r., k. 107. 
Andrzej Waldemar Szott – urodził się 11 VII 1926 r. w Starachowicach, jako syn Stanisława (ślusarz) i 
Władysławy (gospodyni domowa) z domu Wiatr. Do 1939 r. ukończył 7 klas szkoły powszechnej w 
Wierzbniku. Członek PPR od 1947 r., następnie PZPR. W czasie wojny pracował jako uczeń ślusarski w 
Zakładach Starachowickich (1942–1944). Od 16 VII 1945 r. w „odrodzonym” WP jako szeregowiec w 6. zpp 
w Chełmnie, od 8 VIII 1945 r. słuchacz Kursu Podchorążych w OSŁ w Sieradzu, następnie dowódca plutonu 
liniowego w szkolnym pułku łączności (od 8 V 1947 r., w stopniu podporucznika), a później, po 
przeformowaniu pomocnik dowódcy batalionu liniowego ds. wyszkolenia w szkolnym pułku telegraficzno-
telefonicznym (od 10 V 1948 r., w stopniu porucznika od 22 IX 1948 r.). Od 15 III 1950 r. słuchacz Kursu 
Doskonalenia Oficerów Łączności w Oficerskiej Szkole Łączności Radiowej, a po jej ukończeniu dowódca 2. 
batalionu liniowego OW-II (od 19 XII 1950 r., w stopniu kapitana), później 30. bł 12. Korpusu Piechoty w 
Rzeszowie (od 18 VII 1951 r.), 5. bł OW-V (od 16 IV 1953 r.) oraz 30. bł 12. Korpusu Armijnego (od 26 X 
1953 r., w stopniu majora). Następnie zaliczony od 18 X 1955 r. na stan zmienny słuchaczy Wyższego Kursu 
Akademickiego Oficerów Wojsk Łączności przy Wojskowej Akademii Technicznej, po ukończeniu znalazł 
się w dyspozycji szefa Departamentu Kadr MON (od 14 IX 1956 r.), a następnie został mianowany zastępcą 
dowódcy ds. liniowych 9. pł w Białobrzegach (od 11 X 1956 r.). W 1960 r. ukończył Kurs Obrony przed Bronią 
Masowego Rażenia przy WAT. Od 12 VII 1962 r. w dyspozycji szefa WSW (od 1958 r. jako podpułkownik), 
a od 26 VII tego roku został mianowany komendantem Ośrodka Radioelektronicznego Szefostwa WSW, 
później po przekształceniach, p.o. dowódcy 7. prel WSW(od 7 VI 1968 r.) i w końcu dowódca tegoż pułku (od 
26 VI 1969 r., w stopniu pułkownika od 6 X 1969 r.). W 1966 r. ukończył eksternistyczny KDO WSW w OS 
WSW. W stan spoczynku przeszedł 5 VII 1973 r. w stopniu pułkownika. W 1958 r. zdał maturę w liceum dla 
pracujących w Białobrzegach. Nie znał żadnego języka obcego. CAW, TAP, 1600/76/348, Teczka Akt 
Personalnych Szotta Andrzeja, s. Stanisława 
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 Już w październiku 1962 r. 7. ORel brał udział w zabezpieczeniu ćwiczeń „Bałtyk-

Odra”, które jednak nie do końca zadowoliły Szefostwo WSW. Po tych ćwiczeniach 

zastępca szefa WSW, płk. Teodor Kufel uznał, że należy przyspieszyć pełne uzupełnienie 

sprzętu technicznego i obsady personalnej Ośrodka według etatów. Dodatkowo przydzielić 

poza etatem dwa samochody „STAR-66”, które należałoby przerobić na ruchome centra 

nasłuchu do kontroli radiowej na falach krótkich i ultrakrótkich201. 

 Od 15 kwietnia 1965 r. w centrum nasłuch stworzono dodatkowo sekcję nasłuchu 

dalekopisowego z kierownikiem sekcji-oficerem operacyjnym202. 

 Od 26 lutego 1967 r. wprowadzono nowy etat nr 32/414203. Organizacja 

przeformowanego ośrodka w pułk radioelektroniczny wyglądała następująco: dowództwo 

(dowódca pułku i trzech zastępców: ds. politycznych, liniowych orz technicznych), sztab 

(szef sztabu-zastępca dowódcy pułku, zastępca szefa-starszy pomocnik szefa ds. 

operacyjnych starsi pomocnicy i pomocnicy, instruktor WF, szef zabezpieczenia 

chemicznego, podoficer szyfrowy, kierownik kancelarii, starszy pisarz, pisarz-kreślarz, 

pisarz-maszynista, starsza maszynistka, kierowca samochodowy) z podległą grupą 

analityczno-informacyjną, kompanią łączności (z plutonem łączności radiowej, drużyną 

zasilania oraz drużyną telefoniczno-telegraficzną). Dalej w skład pułku wchodziła sekcja 

polityczna, kompania nasłuchu (z dwoma plutonami nasłuchu KF i plutonem nasłuchu), 

cztery kompanie namiaru KF (z czterema plutonami namiaru i łączności oraz czterema 

plutonami namiaru dalekiego zasięgu), kompania manewrowa (z trzema plutonami 

manewrowymi; w czasie wojny przewidziane trzy takie kompanie z trzema plutonami 

każda), kompania namiaru i kontroli systemów radiolokacyjnych (z plutonem RPS, 

plutonem SKR), sekcja techniczna (z plutonem remontu sprzętu radioelektronicznego oraz 

plutonem remontu samochodów), kwatermistrzostwo (z drużyna transportową oraz drużyną 

gospodarczą), izba chorych (na 15 łóżek). Stan osobowy wynosił: 75 oficerów, 162 

podoficerów, 149 szeregowców (łącznie 386 wojskowych) i 9 pracowników cywilnych204. 

 

                                                
201 CAW, Zarząd I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej Zarząd I SG WP), 1424/1967/85, Pismo nr 
BE-006718/21/62 zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla do szef Zarządu I SG WP, gen. bryg. Tadeusza 
Tuczapskiego, 26 X 1962 r., k. 15. 
202 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1320, Etat nr 32/273 [7.] Ośrodka Radioelektronicznego Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 5 IV 1962 r., k. 7. 
203 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/47, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 038/Org, Warszawa, 26 II 
1968 r., k. 409–410. Etat uaktualniony został do nr 35/002 z dniem 1 XI 1970 r. Zob. ibidem, 1791/90/251, 
Etat nr 35/002 Pułku Radioelektronicznego WSW, 26 II 1967 r., k. 1–45. 
204 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1861, Etat nr 32/414 (35/002) Pułku Radioelektronicznego Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 26 II 1967 r., k. 1–20. Na czas wojny planowano wzmocnić stan osobowy do 512 
wojskowych (81 oficerów, 208 podoficerów i 223 szeregowców). 
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 Oficerowie radiokontrwywiadu narażali się także na kompromitację. Tak było w 

styczniu 1964 r., kiedy dwóch podoficerów Ośrodka, st. sierż. Zygmunt Chrabąszcz – 

dowódca stacji R-306 oraz por. Henryk Ogrodowiak – dowódca plutonu POST-2M wypili 

znaczną ilość alkoholu i udali się do miasta. Tam Chrabąszcz zaczął wraz z kolegą (cywilem) 

dobijać się do drzwi mieszkania swojej znajomej (mieszkanie zresztą pomylili i dobijali się 

do kogoś innego), a następnie próbowali je wyważyć. Szef WSW uznał, że Chrabąszcz 

dopuścił się czynu chuligańskiego w mundurze „plamiąc tym samym honor i godność 
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podoficera organów WSW”, a Ogrodowiak jako najstarszym stopniem „dopuścił do 

nadmiernego spożycia alkoholu przez swych towarzyszy” i nie zareagował na ich 

zachowanie – obaj zostali ukarani ostrzeżeniem o niepełnej przydatności do służby205. 

 

6. Oficerowie do spraw doboru 
 Od 1961 r. powstały w etatach stanowiska oficerów do spraw doboru. Było to 

spowodowane prowadzoną w organach terenowych WSW akcją kwalifikowania 

kandydatów do rezerw na potrzeby mobilizacyjnych jednostek WSW. Oficerowie do spraw 

doboru mieli w swych obowiązkach weryfikować żołnierzy do służby w WSW, Zarządzie 

II SG WP, jednostkach specjalnych i rezerw kadrowych WSW. W styczniu 1964 r. uznano, 

że dzięki tej akcji trzyipółkrotnie powiększył się zasób rezerw WSW206. Oficerowie do 

spraw doboru mieli także za zadanie kwalifikowanie osób dopuszczonych do prac 

bezpośrednio związanych z uzbrojeniem rakietowym we wszystkich rodzajach wojsk207. 

 Po rozformowaniu w 1966 r. Zarządu WSW KBW i WOP rozbudowano w organach 

WSW pod względem liczebnym ten tworzący się, właściwie dopiero wtedy, pion doboru208. 

Przekazano także zadania na ustalenia i wywiady terenowym oficerom do spraw doboru, 

które do tej pory realizował pion obserwacji (tzw. Trójka)209. Zadaniem oficerów doboru 

było wyłonienie z szeregu poborowych odpowiednich kandydatów do zawodowych szkół 

wojskowych, szkół podoficerskich i jednostek specjalnych MON oraz MSW. Do jednostek 

specjalnych MON zaliczano Wojska Obrony Powietrznej Kraju, Wojska Lotnicze, 

Marynarkę Wojenną, jednostki rakietowe, radiotechniczne, Wojskową Służbę Wewnętrzną, 

Wojska Powietrzno-Desantowe i Wojska Obrony Wybrzeża210. Ponadto jednostki łączności, 

bataliony inżynieryjno-budowlane, kompanie dowozu MPS, bazy przeładunkowe i 

przesyłowo-transportowe. Do jednostek specjalnych MSW należały jednostki WOP, 

                                                
205 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025, 22 I 1964 r., k. 73; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 026, 22 I 1964 r., k. 75–76. 
206 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 020 w sprawie wyników 
akcji doboru rezerw do korpusu oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 21 I 1964 r., k. 60–62. 
207 CAW, Zarząd I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej Zarząd I SG WP), 1424/1967/23, Wykaz 
stanowisk etatowych w Marynarce Wojennej których obsada personalna jest dopuszczona do prac w grupie 
bezpośrednio związanej z uzbrojeniem rakietowym, 29 I 1964, k. 26–28; ibidem, 1475/69/66, Wykaz jednostek 
specjalnych podlegających uzupełnieniu poborowymi kwalifikowanymi przez organa WSW, 13 III 1966 r., k. 
4–6. 
208 Od 1965 r. WSW przejęła od jednostek MSW zadania dotyczące opiniowania poborowych do jednostek 
specjalnych. Zob. ZAW, Zarząd I SG WP, 1475/69/66, Pismo szefa Zarządu Uzupełnień i Służby Wojskowej 
SG WP, płk. Leona Gregorowicza do szefa Zarządu I SG WP, płk. Wojciecha Barańskiego, Warszawa, 23 II 
1966 r., k. 61. 
209 AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr A-090 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 1966 r., k. 24.  
210 Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 118. 
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nadwiślańska i mazowiecka jednostka Wojsk Obrony Wewnętrznej, a także inne jednostki 

WOW oraz bataliony łączności MSW i samodzielny batalion łączności inspektoratu OT211. 

Dodatkowo na tych samych zasadach sprawdzano kandydatów na kierowców 

samochodowych szkolonych w Ośrodkach LOK212. Do listy tzw. jednostek specjalnych 

zaliczono także m.in. 4. i 5. kompanie samochodową 12. pułku samochodowego, 7. i 8. 

Rejon Obserwacji i Łączności oraz 1. Centralną Składnicę MPS i Ośrodek Badawczy 

Sprzętu Służby MPS213. Od momentu sformowania Dowództwa Zgrupowania Jednostek 

Zabezpieczenia MON również poborowi z podległych mu jednostek podlegali kwalifikacji 

przez WSW214. Organy WSW wystawiały również opinię na temat wyjazdów żołnierzy poza 

granicę państwa na misje, m.in. do MKNiK w Indochinach. 

 Oprócz kandydata, sprawdzano również jego rodziców i rodzeństwo od szesnastego 

roku życia (wraz z zapytaniem/wydaniem opinii przez organy terenowe MO w miejscu 

zamieszkania). Dodatkowo oficer doboru miał obowiązek przeprowadzenia rozmowy z 

kandydatem do jednostek specjalnych. Realizował również zapytania ewidencyjne na 

kandydata do szkół albo jednostek specjalnych na podstawie podania-ankiety przekazanej 

przez terenowe WKR, a w przypadku podoficerów i szeregowców rezerwy powołanych do 

przeszkolenia – na podstawie listy imiennej sporządzonej także przez WKR. Głównie 

oficerowie do spraw doboru wysyłali zapytania do ewidencji cywilnej, tj. realizowali 

sprawdzenia w kartotekach elementu przestępczego KGMO, w kartotekach operacyjnych 

MSW, a w przypadku konieczności również w kartotekach WSW215.  

                                                
211 CAW, Zarząd I SG WP, 1475/69/66, Wyciąg z wykazu jednostek specjalnych podlegających uzupełnieniu 
poborowymi kwalifikowanymi przez organa WSW, 17 III 1966 r., k. 126; ibidem, Wyciąg z wykazu jednostek 
specjalnych podlegających uzupełnieniu poborowymi kwalifikowanymi przez organa WSW, 17 III 1966 r., k. 
128; ibidem, Wyciąg z wykazu jednostek specjalnych podlegających uzupełnieniu poborowymi 
kwalifikowanymi przez organa WSW, 17 III 1966 r., k. 130; ibidem, Wyciąg z wykazu jednostek specjalnych 
podlegających uzupełnieniu poborowymi kwalifikowanymi przez organa WSW, b.d. [marzec 1966 r.], k. 133–
134; ibidem, Wyciąg z wykazu jednostek specjalnych podlegających uzupełnieniu poborowymi 
kwalifikowanymi przez organa WSW, 17 III 1966 r., k. 135; ibidem, Wyciąg z wykazu jednostek specjalnych 
podlegających uzupełnieniu poborowymi kwalifikowanymi przez organa WSW, 17 III 1966 r., k. 138; ibidem, 
Wyciąg z wykazu jednostek specjalnych podlegających uzupełnieniu poborowymi kwalifikowanymi przez 
organa WSW, 17 III 1966 r., k. 139; ibidem, 1595/1975/23, Wykaz jednostek specjalnych podlegających 
uzupełnieniu pborowymi kwalifikowanymi przez organa WSW, 19 III 1968 r., k. 171–174. 
212 AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr FA-004134/66 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów 
WSW, 28 V 1966 r., k. 25–30. 
213 AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr FA-005427 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów 
WSW, 5 VII 1966 r., k. 44–45. Zob. także: J. Kajetanowicz, Polskie wojska specjalne 1941–2021, 
Częstochowa 2021, s. 41–70. Kajetanowicz za jednostki specjalne Sił Zbrojnych PRL uznał głównie 
bataliony/kompanie rozpoznawcze i szturmowe oraz kompanie specjalne przy związkach taktycznych. Ibidem, 
s. 178–184. 
214 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Pismo Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, 
płk. Mieczysława Turkiewicza do szefa Zarządu I SG WP, płk. Zbigniewa Jurewicza, 3 V 1968 r., k. 72. 
215 AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr FA-004134/66 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów 
WSW, 28 V 1966 r., k. 29. 
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 Poborowy do jednostki specjalnej miał wzbudzać zaufanie organów WSW. Nie mógł 

być karany lub widnieć w kartotekach MSW i MO jako figurant rozpracowania 

operacyjnego, dobrze aby był „politycznie pewny” czyli przynależał do PZPR, ZMS, ZMW 

czy ORMO i nie miał także kontaktów z osobami z krajów kapitalistycznych (szczególnie z 

przedstawicielami placówek dyplomatycznych) oraz „nie pozostawał pod wpływem kleru” 

(w tym nie należał do organizacji przykościelnych czy jakichkolwiek sekt religijnych). 

Kontakt z krajami kapitalistycznymi ograniczano do kandydata do służb – warunek był 

jednak, że miał nie utrzymywać kontaktów z zagranicą w formie korespondencji (zdarzały 

się jednak wypadki zwolnień ze służby ze względu na stały kontakt żony oficera z krewnymi 

z zagranicy). Patrzano również na charakter (opanowany, bez nałogów), chociaż opierano 

się w tym przypadku tylko na wywiadzie organów MO. Zwracano także uwagę na 

pochodzenie, najlepiej preferowane było robotnicze, chłopskie oraz rzemieślnicze. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości kandydaci byli odsuwani od służby w jednostkach specjalnych i 

kierowani do jednostek wojskowych, gdzie nie zachodziła potrzeba takiej wzmożonej ich 

ochrony216.  

 Oficer doboru systematycznie przebywał w Powiatowych Sztabach Wojskowych 

(wcześniej w Wojskowych Komendach Rejonowych), gdzie zasiadał w komisjach 

poborowych (przeglądał dokumenty, rozmawiał z kandydatami). Zobowiązany był także do 

sprawdzeń poborowych w kartotekach MSW217. 

 Tak wspomina sprawdzenia kandydatów do WSW jeden z oficerów: 

 „Żołnierzy zawodowych, którzy wyrazili chęć pełnienia służby w organach WSW, 

poddawano wcześniej bardzo szczegółowemu sprawdzeniu operacyjnemu i agenturalnemu 

przez własne komórki kontrwywiadowcze. Najbliższych zaś członków ich rodzin 

sprawdzała i opiniowała Służba Bezpieczeństwa. Niekiedy teczki z materiałami 

opiniodawczymi zawodowej kadry WSW były grube i tematycznie ciekawe. Kandydatów 

do pracy w różnych ogniwach kontrwywiadu – po uzyskaniu pozytywnych opinii – 

kierowano do COSS [chodzi o Ośrodek Szkolenia – dopisek BK] WSW w Mińsku 

Mazowieckim. Tam odbywała się kolejna selekcja”218. A dalej: „Nagminnym zjawiskiem 

było bieżące rozpoznawanie życia pozasłużbowego kadr kontrwywiadowczych. Problemem 

                                                
216 AIPN, SWSW. 2386/19700, Instrukcja nr 008/64 Departamentu Kadr i Szkolenia MSW i Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej w sprawie kryterii doboru i kwalifikowania poborowych do jednostek 
specjalnych Sił Zbrojnych, 19 II 1964 r., k. 143–146. 
217 AIPN, SWSW, 2386/30893, ppłk K. Bejenka, Zakres, treść i formy pracy profilaktycznej prowadzonej 
przez pion kontrwywiadu WSW, Warszawa, listopad 1969, s. 16–17. 
218 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 177. 
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tym zajmowali się bezpośredni przełożeni, jak również komórki kadrowe i specjalne 

zarządów i Szefostwa WSW. Szczególnej obserwacji poddawano postawę moralno-

polityczna oficerów i ich rodzin. Często opowiedziany w gronie kolegów »kawał« o 

zabarwieniu politycznym przekreślał niejednemu z nich awans, przyznanie odznaczenia czy 

też nagrody pieniężnej. Bez podania przyczyn. Zakładano, że oficer KW swoim 

zachowaniem powinien świecić przykładem. […] Inwigilacja korespondencji i podsłuch 

rozmów telefonicznych również były na porządku dziennym. Podejrzliwość panoszyła się 

na każdym kroku. W zasadzie poza jej zasięgiem znajdowali się tylko nieliczni oficerowie, 

którzy do kontrwywiadu wojskowego trafili po 1957 roku z Informacji Wojskowej i 

jednostek byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego”219. 

 Stąd oficer WSW był zobowiązany do informowania przełożonych nie tylko o 

nawiązaniu kontaktów z osobami mieszkającymi za granicą, czy o skazaniu prawomocnym 

wyrokiem przez sąd, ale także o zawarciu małżeństwa. Także w wypadku otrzymania przez 

przełożonych materiałów obciążających, charakteru moralno-politycznego żołnierze WSW 

i pracownicy cywilni musieli się z nich wytłumaczyć. Od razu też wszczynano czynności 

wyjaśniające, które prowadził bezpośrednio przełożony. Mógł on wskazać oficera któremu 

zleci dokonanie określonych czynności w tej sprawie220. 

 Mimo takich kontroli, częstym zjawiskiem w organach WSW, jak i w całym 

„ludowym” WP były kary dyscyplinarne za różne wykroczenia (pijaństwo, niestawienie się 

na służbę, opuszczenie warty, wypadek drogowy). Żołnierze WSW mieli się wyróżniać na 

tle innych żołnierzy dyscypliną, przepisowym noszeniem umundurowania, kulturą. Mieli 

świecić przykładem w wojsku i te wojsko pilnować. Niestety dość często tak nie było. Spraw 

takich w przeciągu lat 1957–1968 było strasznie dużo, nie sposób tu wymienić wszystkich 

– jest to właściwie temat na inną pracę naukową (na kartach tej rozprawy przewija się jednak 

kilka takich spraw).  

 Przykładowo tylko można zasygnalizować kilka przypadków, bowiem na co dzień 

dochodziło incydentów i wykroczeń syscyplinarnych żołnierzy WSW. Wielu z nich także 

nie prowadziło zbyt udanego życia prywatnego. Pradopodobnie przyczyniała się do tego 

nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Na przykład w październiku 1960 r. w Gnieźnie 

por. Jan Szczęśniak – szef Delegatury WSW Powidz będąc na zabawie zorganizowanej 

                                                
219 Cyt.: ibidem, s. 178–179.  
220 Zob. AIPN, SWSW, 3416/82, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 014 w sprawie 
załatwienia i prowadzenia niektórych spraw personalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 
pracowników cywilnych pełniących służbę (zatrudnionych) w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, 13 X 1965 r., 
k. 46–56. 
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przez tamtejszą KPMO udaremnił próbę wylegitymowania przez patrol wojskowy 

składający się z trzech żołnierzy Komendy Garnizonu Gniezno szer. Klemenckiego – 

kierowcę delegatury WSW, który także był na tej zabawie. Wraz z innymi uczestnikami 

zajścia por. Szczęśniak wypchnął żołnierzy z sali (pozwolił nawet pobić jednego z żołnierzy) 

i samochodem służbowym odwiózł ich do aresztu garnizonowego a tam kazał zatrzymać ze 

względu na ich stan nietrzeźwy, co było nieprawdą. Ponieważ to nie było pierwsze takie 

wykroczenie por. Szczęśniaka – szef rozkazał przenieść go dyscyplinarnym wyznaczeniem 

na niższe stanowisko służbowe221. 

 Mjr Stanisław Kozłowski – starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Warszawa w 

sierpniu 1960 r. pomógł osobie cywilnej w zmniejszeniu opłaty podatkowej, wiedząc, że 

dokonuje udziału w przestępstwie. Co więcej, mataczył później w śledztwie dotyczącym tej 

sprawy. Szef ukarał Kozłowskiego ostrzeżeniem o niepełnej przydatności na zajmowanym 

stanowisku służbowym222. 

 Kpt. Stanisław Mężyk – starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Opole ds. 

kontrwywiadu będąc w nocnym lokalu wprowadził się w stan upojenia alkoholem i został 

przewieziony przez patrol MO do Komendy Garnizonu Opole. Było to nie pierwsze takie 

wykroczenie stąd szef WSW dyscyplinarnie wyznaczył go na niższe stanowisko 

służbowe223. 

 Również pracownicy cywilni wykorzystywali czasami swoje stanowisko służbowe 

do prywatnych celów. Tak było w przypadku Krystyny Walczak, starszej maszynistki 

Wydziału IV Oddziału WSW MW, która na maszynie do pisania napisała pismo w imieniu 

Kolegium Orzekającego, którym straszyła sąsiadów, gdyż jej rodzina była z nimi w sporze. 

Sprawę wszczęła prokuratura powiatowa, a śledztwo prowadziła KMMO w Gdyni. Szef 

Oddziału WSW MW udzielił Walczak ostrzeżenia, gdyż „swoim czynem poderwała 

autorytet organów WSW”224. 

 W październiku 1960 r. Hanna Kopacz, starsza referentka kierownictwa Szefostwa 

WSW obraziła „bez żadnych powodów” w gabinecie swojego męża, mjr. Stefana Kopacza 

                                                
221 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 14, 21 I 1961 r., k. 53. 
Por. Szczęśniak został wyznaczony na pomocnika szefa Oddziału WSW Poznań ds. porządkowych, zob. 
ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 021, 7 II 1961 r., k. 76. 
222 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 022, 7 II 1961 r., k. 78. 
223 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 040, 8 III 1961 r., k. 130. 
224 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Mar[ynarki] 
Woj[ennej] nr Pf 103, Gdynia, 1 X 1960 r., k. 244. 
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(szef Wydziału II Oddziału III SWSW), Barbarę Romanowską, starszą referentkę Oddziału 

III SWSW. Szef udzielił jej upomnienia225. 

 

7. Ewidencja i archiwum 
 Po sformowaniu organów WSW ewidencja i archiwum zostały przyporządkowane 

Wydziałowi I Oddziału Ogólnego zwanego też Oddziałem V SWSW, jednak już 8 czerwca 

1957 r. cały Oddział Ogólny przeformowano w nowopowstały Oddział IV SWSW226. Dalej 

ewidencją i archiwum zajmował się Wydział I na czele z kpt. Zenonem Dudą (do 21 

września 1957 r.)227. Dudę wkrótce zastąpił mjr Stefan Burda228. Prawdopodobnie dopiero 

                                                
225 AIPN, SWSW, 2386/18176, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 261, 2 XI 1960 r., k. 339. 
Upomnienie zostało anulowane w lipcu następnego roku. Ibidem, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr Pf 139, 5 VII 1961 r., k. 6. 
226 Szerzej o ewidencji i archiwum organów WSW, zob. Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 51–59; 
Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 43–57. 
227 Zenon Duda – urodził się 3 IV 1925 r. w Bidzinach, pow. Miechów, jako syn Jana (robotnik) i Honoraty 
(robotnica). W PPR od 28 II 1946 r., później w PZPR, w ZWM od marca 1946 r. Do 1939 r. ukończył 7 klas 
szkoły powszechnej, w 1958 r. ukończył liceum ogólnokształcące dla dorosłych i zdał egzamin maturalny, w 
1966 r. obronił tytuł magistra historii na Wydziale Historyczno-Politycznym WAP, a w 1971 r. tytuł doktora 
nauk humanistycznych na tejże uczelni (przedłożył rozprawę pt. „Organizacja i zarys działalności organów 
Informacji WP w latach 1943–1948”). W latach 1955–1956 był słuchaczem kursu doskonalenia przy Szkole 
Aktywu Kierowniczego KdsBP, a w latach 1961–1962 kursantem WKDO przy Wyższej Szkole KGB w ZSRS. 
W 1941 r. został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy (do 1945 r.). Po powrocie do kraju rozpoczął 
pracę w Katowicach, w „Trybunie Robotniczej” (od lutego 1946 r.). Do „odrodzonego” WP wstąpił na 
ochotnika 1 X 1947 r. i został skierowany jako kursant do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej, 
następnie skierowano go na praktyki do OZI nr 5 (od 4 V 1948 r.), a stamtąd jako słuchacza, do OSI (od 31 
VII 1948 r.). Po ukończeniu szkoły oficerskiej został skierowany (od 27 II 1948 r.) na praktyki do Oddziału II 
GZI, a następnie został oficerem informacji tegoż oddziału (od 7 VII 1949 r.), a później starszym oficerem 
informacji Wydziału II tegoż oddziału (od 1 I 1950 r.). Od 21 XII 1950 r. mianowany oficerem informacji 
Wydziału III Oddziału I GZI, następnie starszym oficerem tegoż wydziału (od 1 IV 1951 r.), a później starszym 
oficerem informacji Oddziału IV Zarządu I GZI (od 1 V 1952 r.) by następnie trafić do dyspozycji Oddziału 
Kadr GZI. Od 1 VIII 1952 r. zostaje wykładowcą przedmiotów specjalnych w OSI, a następnie starszym 
wykładowcą Cyklu Wyszkolenia Specjalnego nr 2 (od 20 XII 1954 r.). Od 1 V 1954 r. trafia do Oddziału 
Organizacyjnego GZI na starszego oficera informacji, a następnie na szefa Wydziału I tegoż oddziału (od 12 
V 1955 r.). Po przeformowaniu organów Informacji WP w WSW piastował stanowisko szefa Wydziału I 
Oddziału Ogólnego SWSW, a następnie Oddziału IV SWSW (od 19 VI 1957 r.). Od 21 IX 1957 r. cz.p.o. szefa 
Oddziału IV SWSW, następnie zastępca szefa (od 7 X 1957 r.) i szef tegoż oddziału (od 15 IV 1959 r.). Od 23 
I 1960 szef Oddziału Kadr SWSW, a po przekształceniach szef Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW (w okresie 
23 I–16 IV 1960 r.). Od 23 VIII 1962 r. szef Oddziału WSW 1. KOPK, następnie p.o. szefa (od 3 VIII 1967 r.) 
i szef (od 25 V 1968 r.) Oddziału Szkolenia i Analiz SWSW, a ostatecznie trafił na stanowisko oficera w 
dyspozycji szefa WSW (od 28 VI 1974 r.). W stan spoczynku przeszedł 16 I 1975 r. ze względu na zły stan 
zdrowia w stopniu pułkownika. Znał słabo język niemiecki i rosyjski. Zob. CAW, TAP, 1643/79/93, Teczka 
Akt Personalnych Dudy Zenona s. Jana. 
228 Stefan Burda – urodził się 1 X 1923 r. w Podstolicach, pow. Kraków, jako syn Stanisława (murarz i cieśla) 
i Reginy (bez zawodu) z domu Dzido. W PPR od 12 II 1945 r., następnie w PZPR. Do 1937 r. ukończył 7 klas 
szkoły powszechnej w Podstolicach i Koźmicach Wielkich, w 1956 r. ukończył liceum ogólnokształcące dla 
pracujących w Warszawie, następnie w 1965 r. ukończył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KZ PZPR I 
stopnia, tam także w 1967 r. obronił tytuł magistra przedstawiając pracę pt. „Endecja wobec wojny polsko-
radzieckiej w latach 1918–1920”. Następnie otworzył przewód doktorski (brak informacji o uzyskaniu 
stopnia). Od 4 IV 1945 r. w „odrodzonym” WP i skierowany 12 kwietnia do OSP nr 1 (następnie jako Oficerska 
Szkoła Piechoty i Kawalerii nr 1) w Krakowie (jako podchorąży plutonowy 1. plutonu szwadronu kawalerii). 
Od 1 IV 1946 r. starszy wywiadowca Wydziału Tajnego GZI, następnie skierowany od 25 XI 1947 r. do OSI. 
W tym czasie miał brać udział w likwidowaniu zbrojnego podziemia (m.in. ugrupowań Tadeusza Gajdy ps. 
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w 1959 r. zaadoptowano konkretne pomieszczenia na archiwum Szefostwa WSW, wcześniej 

dokonując brakowania części akt229. Zniszczono m.in. 7015 jednostek które 

zakwalifikowano jako materiały o „wątpliwej wartości operacyjnej”. Od 1958 r. 

porządkowano również centralną kartotekę230. 

 Początkowo w organach WSW prowadzono kartoteki tylko na szczeblu Szefostwa 

(centrali): alfabetyczną sieci agenturalnej, statystyczną czynnej sieci agenturalnej i osób 

rozpracowywanych. Już we wrześniu 1957 r. poszerzono ewidencję o kartotekę osób 

przebywających w krajach kapitalistycznych, które współpracują bądź podejrzewane były o 

współpracę z ośrodkami wywiadowczymi na Zachodzie. Kartoteka taka miała być założona 

w Zarządzie I Szefostwa WSW231. Od 1959 r. zaczęto prowadzić w ewidencji Szefostwa 

WSW oraz w zarządach WSW OW i RSZ (oraz w Oddziale WSW MW) kartotekę kart EO-

12, gdzie rejestrowano lokale konspiracyjne (LK), zasadzki, punkty podsłuchowe (PP) i 

punkty zakrytej obserwacji (PZO)232 – później przekształconą zapewne w kartotekę 

adresową. 

 W kartotece alfabetycznej kartki były układane, jak sama nazwa wskazuje, 

alfabetycznie, nazwiskami. Kartoteka statystyczna podzielona była według zarządów, a te 

                                                
„Tarzan” i „Mikruty” – brak danych). Po ukończeniu szkoły w maju 1948 r. mianowany starszym grupy V 
Sekcji OZI nr 5 (w stopniu chorążego), a od stycznia znów w Wydziale Tajnym GZI jako oficer informacji (w 
stopniu podporucznika). Od 1 I 1950 r. w Sekcji 1 Oddziału V GZI, następnie kierownik sekcji Wydziału I 
tegoż oddziału (od 23 III 1951 r., w stopniu porucznika). Od 1 V 1952 r. w Oddziale VII GZI jako oficer 
informacji Sekcji II, następnie kierownik Sekcji I Wydziału II (od 24 VII 1954 r., w stopniu kapitana), a później 
Wydziału I (od 27 I 1955 r.). Od 9 XI 1955 r. kierownik Sekcji III Departamentu X KdsBP, następnie od 21 
III 1956 r. zostaje zwolniony ze służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Ponownie powołany do WP 12 
I 1957 r. i skierowany do dyspozycji szefa GZI. Od 28 I 1957 r. mianowany starszym pomocnikiem szefa 
Wydziału I Oddziału Ogólnego (Oddział V) SWSW, od 19 VI 1957 r. starszym pomocnikiem szefa Wydziału 
I Oddziału IV (Organizacyjny) SWSW, następnie p.o. szefa tegoż wydziału (od 3 XI 1958 r. w stopniu majora), 
a następnie szef (od 21 X 1959 r.). Od 13 VII 1964 r. zastępca szefa Oddziału IV i jednocześnie szef Wydziału 
I (w stopniu podpułkownika), a od 11 VII 1969 r. zastępca szefa tegoż oddziału (w stopniu pułkownika). W 
tym czasie skończył Kurs Kierowniczej Kadry Organów WSW (luty 1972 r.). Po zmianach w marcu 1979 r. 
został mianowany szefem Wydziału III Zarządu V SWSW (dalej pracował w zakresie ewidencji, archiwum, 
opiniowania i doboru), a od 18 X 1983 r. skierowany do dyspozycji szefa WSW. Zwolniony 15 X 1984 r. z 
służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku w stopniu pułkownika. Nie znał żadnych języków obcych 
oprócz rosyjskiego. AIPN, MON, 2174/5959, Teczka Akt Personalnych Stefana Burdy. s. Stanisława. 
229 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 027, 10 II 1959 r., k. 76; AIPN, 
SWSW, 00179/68, Rejestr 76/71 aktów zniszczenia 1–96 [za okres 9 I 1958–31 VIII 1990], k. 1–2. Zob. także: 
B. Kapuściak, Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie? Glosa w sprawie nieistniejących materiałów po 
Głównym Zarządzie Informacji i Wojskowej Służbie Wewnętrznej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci 
Narodowej” 2018, t. 11, s. 34–41. 
230 AIPN, MON, 2174/5959, Opinia służbowa za okres od 1 I 1959 r. do 31 XII 1960 r. na szefa Wydz[iału] I 
Oddz[iału] IV Szefostwa WSW – mjr Burdę Stefana, s. Stanisława, 9 I 1961 r., k. 38. 
231 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0046/B w sprawie założenia 
w Szefostwie WSW kartoteki osób przebywających w krajach kapitalistycznych, które współpracują lub 
podejrzewane są o współpracę z obcymi ośrodkami wywiadowczymi oraz zdrajców ojczyzny, 26 IX 1957 r., 
k. 120–121. 
232 AIPN, SWSW, 2386/18167, Rozkaz szefa WSW nr 0255 w sprawie częściowej zmiany „Wytycznych do 
prowadzenia ewidencji operacyjnej”, 26 XI 1959 r., k. 280–285. 
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według oddziałów (wydziałów). Dopiero kartki według zarządów oraz oddziałów i 

wydziałów ułożone były alfabetycznie z podziałem na kategorie rejestracji. Kartoteka ta 

służyła głównie do wykonywania sprawozdań o ilości i ruchu TW i NP, dysponentów LK i 

MK oraz o zaangażowaniu ich w sprawach operacyjnych lub poza sprawami233. 

 W maju 1957 r. weszło zarządzenie szefa WSW nr 0021/F w sprawie unormowania 

sposobu prowadzenia ewidencji operacyjnej. Szef WSW nakazywał w zarządzeniu 

rejestrować od 15 maja całą czynną agenturę, właścicieli LK i sprawy ewidencji operacyjnej. 

Natomiast do 15 lipca przeprowadzić w zarządach WSW i jednostkach terenowych 

rejestracje nieoficjalnych pracowników234 Wynika z tego, że od stycznia do połowy maja 

1957 r. musiały być wstrzymane czynności ewidencyjne, chociaż w Centralnym Rejestrze 

Agentury i Właścicieli Lokali Konspiracyjnych WSW znajdują się rejestracje wpisywane od 

8 maja 1957 r., a więc od dnia wejścia w życie zarządzenia235. Chwilowe zawieszenie 

rejestracji mogło wiązać się z masowymi odmowami współpracy z nowymi służbami przez 

osobowe źródła informacji GZI, a także z próbami zreformowania pracy operacyjnej w 

nowopowstałych organach WSW. Stąd „Instrukcja o zasadach pracy kontrwywiadowczej w 

wojsku” została zatwierdzona dopiero w czerwcu 1957 r. i była ona drugim tak 

szczegółowym omówieniem pracy operacyjnej. Wcześniej, w organach Informacji WP 

powstały normatywy o pracy operacyjnej dopiero w latach 1954–1955236. Przy ich 

redagowaniu pomocna miała być sowiecka instrukcja kontrwywiadowcza. Dokumenty te 

miały się zresztą od siebie specjalnie nie różnić237. 

 Na szczeblu Szefostwa WSW prowadzono centralne rejestry, a na szczeblu zarządów 

WSW okręgów i równorzędnych (w tym także w Oddziale WSW Warszawa) oraz na 

szczeblu oddziałów (wydziałów) prowadzono dzienniki rejestracyjne. Wszystkie osoby, 

które były w zainteresowaniu kontrwywiadu wojskowego, sprawdzano w Wydziale I 

Oddziału V/Oddziału IV SWSW i w Biurze Ewidencji Operacyjnej MSW kartką E-15. 

                                                
233 AIPN, SWSW, 2386/30728, T. Nowak, Udział ewidencji operacyjnej w procesie opracowywania 
kandydatów na werbunek, prowadzenia sprawy ewidencyjnej i jej realizacji (praca egzaminacyjna), WAP, 
Warszawa 1962, s. 34–35. 
234 AIPN, SWSW, 3426/73, Pismo szefa WSW nr 034/F, Warszawa 28 VI 1957 r., k. 89. 
235 Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrzne…, s. 43; AIPN, SWSW, 003200/1, Centralny Rejestr Agentury 
i Właścicieli Lokali Konspiracyjnych, t. 1. 
236 Instrukcję o podstawowych zasadach pracy z siecią agenturalno-informacyjną z 1954 r., zob. Z. Palski, 
Informacja Wojska Polskiego 1943‒1957, Warszawa 2016, s. 182–198. Zob. też: AIPN, SWSW, 3426/49, 
Zarządzenie szefa GZI MON nr 15/DE/55 dot[yczące] wprowadzenia w organach Informacji MON instrukcji 
o podstawowych zasadach pracy agenturalno-operacyjnej i śledczej Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego, 8 VII 1955 r., k. 44–45.  
237 AIPN, SWSW, 2386/31022, Ppłk W. Mrowiec, Niektóre aspekty mojej pracy w kontrwywiadzie wojskowym 
[w:] XXX lat kontrwywiadu wojskowego Wojska Polskiego. Wspomnienia, SWSW, Warszawa 1973, s. 25–26. 
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Dodatkowo wobec osób cywilnych, które planowano zwerbować, wysyłano do ewidencji 

SB kartkę EO-4K w celu zabezpieczenia.  

 Rejestracje agentury i właścicieli lokali konspiracyjnych dokonywano kartką E-1, 

nieoficjalnych pracowników – kartką E-3, a spraw ewidencji operacyjnych kartką E-2. 

 Oddział II Zarządu I SWSW prowadził prawdopodobnie od września 1957 r. własną 

ewidencję agentury (wykorzystywanej za granicą) i spraw operacyjnych. W 1963 r. 

kartoteka składała się z kartoteki operacyjnej, w której gromadzono wszystkie informacje 

odnośnie do wywiadów państw kapitalistycznych, ich działalności i osób z nimi związanych 

oraz informacje z kartoteki rejestracyjnej agentury wykorzystywanej w pracy ofensywnej238. 

 Wobec danej osoby wypełniało się konkretną kartkę i przesyłano poprzez zarząd 

WSW OW (Oddział WSW MW) do Wydziału I Oddziału V/Oddziału IV SWSW celem 

rejestracji, nadania numeru centralnego i otrzymania okładek teczki. Wobec osób cywilnych 

(pozyskanych do współpracy) i właścicieli lokali konspiracyjnych (z otoczenia) wypełniało 

się dodatkowo kartkę EO-4A i przesyłało do Wydziału Ewidencji Operacyjnej WKMO 

według miejsca zamieszkania pozyskanego. Wobec właścicieli lokali konspiracyjnych z 

miast wojewódzkich (i Trójmiasta) wypełniało się jeszcze dodatkowo kartkę EO-12 i 

wysyłało do Wydziału Ewidencji Operacyjnej WKMO według miejsca zamieszkania. 

Wszelkie zmiany dotyczące osób zarejestrowanych dokonywane były kartką E-16. Przy 

odmowie współpracy przez osobę wojskową lub pracownika kontraktowego wypełniano 

kartkę E-4 i przesyłano do ewidencji w Szefostwie WSW, w przypadku osoby cywilnej 

wypełniano dodatkowo kartkę E-16 i przesyłano do Wydziału Ewidencji Operacyjnej 

WKMO według miejsca jej wcześniejszego sprawdzenia i zabezpieczenia. Osoby cywilne 

(także wojskowi, którzy przeszli do cywila), rozpracowywane w sprawach operacyjnych, 

zabezpieczano w ewidencji WSW kartką E-14, a ich kontakty kartką E-14a239. 

 W omawianym tu okresie w WSW obowiązywały dwie instrukcje archiwalne: 

pierwsza weszła w życie rozkazem szefa WSW nr 0119 z 11 czerwca 1959 r.240, druga była 

wprowadzona zarządzeniem szefa WSW nr 09 z 18 maja 1966 r.241  

                                                
238 AIPN, SWSW, 2386/18168, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 006, 2 II 1959 r., k. 32–
35; ibidem, 2386/19700, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 007 w sprawie prowadzenia 
pracy kontrwywiadowczej z pozycji zagranicy, 29 IV 1963 r., k. 85–91. 
239 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 54. 
240 AIPN, SWSW, 2386/18166, Instrukcja o postępowaniu z materiałami archiwalnymi jednostek Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, k. 272–287. Rozkaz wprowadzający instrukcję archiwalną wprowadzony został w życie 
prawdopodobnie z dniem podpisania. Zob. też: AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0119, 11 VI 1959 r., k. 272. Przedruk instrukcji: Normatywy Wojskowej Służby 
Wewnętrznej…, s. 549–560. 
241 AIPN, SWSW, 2386/31204, Instrukcja o postępowaniu z materiałami archiwalnymi organów (jednostek) 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, SWSW, Warszawa 1966. Zarządzenie wprowadzające instrukcję archiwalną 
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 Archiwum Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, które było połączone z 

ewidencją, w swoim zakresie działania przyjmowało, ewidencjonowało, przechowywało, 

klasyfikowało, porządkowało, opracowywało, konserwowało, brakowało i udostępniało 

materiały archiwalne242. Od 1968 r. archiwum miało za zadanie również mikrofilmować 

akta243. W latach 1966–1969 ponownie porządkowano archiwum Szefostwa WSW, brakując 

materiały „o wątpliwej wartości operacyjnej”. Dokonano także scalenia archiwum byłych 

organów WSW KBW i WOP244. W swoim zasobie archiwum posiadało wszelką 

dokumentację pionu kontrwywiadowczego i dochodzeniowo-porządkowego oraz materiały 

innych jednostek, które wchodziły w skład WSW, jeżeli tylko instrukcje nakazywały dane 

akta po ich zakończeniu przekazywać – czyli dokumentację operacyjną zakończoną i 

dokumentację ogólną, której okres przechowywania był dłuższy niż pięć lat od daty 

zakończenia. Przed przekazaniem materiałów upewniano się, że są uporządkowane, 

ponumerowane, opisane i przeszyte. Akta przesyłano oddzielnie z każdego pionu ze spisem 

zdawczo-odbiorczym wykonanym w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz 

spisu wracał po sprawdzeniu i odebraniu akt do jednostki przekazującej. Akta operacyjne 

(teczki personalne i pracy współpracowników KW, teczki właścicieli LK, MK, MT, teczki 

materiałów z werbunku, który nie doszedł do skutku i akta spraw operacyjnych) oraz teczki 

obiektowe i zagadnieniowe rejestrowano w odpowiednich dziennikach inwentarzowych 

(zespołu „ZA”, „ZS”, „O”), a protokoły zdawczo-odbiorcze ewidencjonowano w dzienniku 

protokołów zdawczo-odbiorczych. Kategorię i czasokres przechowywania akt określała, 

według instrukcji archiwalnych, jednostka przekazująca materiały i to kancelaria danej 

jednostki niszczyła akta w przypadku krótkiego czasokresu przechowywania. W innych 

przypadkach to archiwum było odpowiedzialne za zniszczenie akt i za uzupełnienie 

adnotacji w dziennikach inwentarzowych, protokołach zdawczo-odbiorczych i ewidencji 

kartkowej (wyłączano kartki rejestracyjne z kartoteki ogólnoinformacyjnej i z kartoteki 

archiwalnej oraz z Biura „C” MSW za pomocą kartki E-16). Ostateczną kwalifikację akt do 

zniszczenia dokonywała komisja w trzyosobowym składzie, powołana przez szefa WSW na 

wniosek przełożonego archiwum. 

                                                
weszło w życie z dniem podpisania. Przedruk instrukcji: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 561–
592. 
242 B. Kapuściak, Celowe niszczenie…, s. 33–47. 
243 AIPN, SWSW, 2386/21478, Wytyczne nr FA-09195/68 szefa WSW dotyczące kwalifikowania materiałów 
archiwalnych do filmowania, 10 VI 1968 r., k. 364–376v. 
244 AIPN, MON, 2174/5959, Opinia służbowa za okres od 1 I 1967 r. do 31 VII 1969 r. na płk. Burdę Stefana, 
s. Stanisława, Warszawa, kwiecień 1970 r., k. 55–56. 
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 Archiwum mogło przeprowadzać kontrole materiałów przygotowanych do 

przekazania oraz zakwalifikowanych do zniszczenia. 

 Akta z archiwum mogły być wypożyczane jednostkom WSW, MSW (za zgodą szefa 

Oddziału IV lub jego zastępcy) oraz sądom i prokuratorom (za zgodą szefa WSW lub jego 

zastępcy). Istniała także w uzasadnionych wypadkach możliwość przesłania akt na stałe do 

innych organów bezpieczeństwa PRL. Każda jednostka WSW mogła sobie zastrzec akta, 

wtedy archiwum bez zgody tej jednostki nie mogło wypożyczyć tych materiałów. Materiały 

wypożyczano na okres jednego miesiąca, później wydłużono go do dwóch miesięcy, z 

możliwością przedłużenia. 

 Początkowo materiały dzielono, ze względu na czasokres, na dwie kategorie245: 

 „A” – materiały archiwalne o trwałym znaczeniu ze względu na ich wartość 

operacyjną, polityczną, historyczną lub szkoleniową (naukową) dla Wojskowej Służby 

Wewnętrznej. Materiały te nie podlegały niszczeniu. 

 „B” – materiały archiwalne o znaczeniu czasowym, w zależności od ich praktycznej 

przydatności. Materiały te podlegały systematycznemu niszczeniu po upływie czasu, który 

dla nich ustalono. 

 Pierwsza instrukcja wprowadzała siedem zespołów archiwalnych: 

 1. Zespół „A” – teczki personalne i teczki pracy agentów (kategoria i czasokres ich 

przechowywania B-50), informatorów (B-40), nieoficjalnych pracowników (B-50), teczki 

lokali konspiracyjnych (B-20), teczki z materiałami werbunków niedoszłych do skutku (B-

10). 

 2. Zespół „S” – sprawy operacyjne (A) i materiały zebrane z dokonanych czynności 

śledczych (B-20). 

 3. Zespół „O” – teczki obiektowe i zagadnieniowe (A). 

 4. Zespół „K” – dokumentacja pomocnicza pionu kontrwywiadowczego. 

 5. Zespół „P” – dokumentacja pionu dochodzeniowo-porządkowego. 

 6. Zespół „F” – dokumentacja Wydziałów Finansowych i Administracyjno-

Gospodarczego Szefostwa WSW i ich odpowiedników w jednostkach terenowych. 

 7. Zespół „H” – dokumentacja Oddziału Kadr i Wydziału Politycznego Szefostwa 

WSW i ich odpowiedników w jednostkach terenowych WSW. 

                                                
245 O zachowanych aktach i sposobach ich archiwizacji zob. szerzej W. Sawicki, Inwentarz archiwalny akt 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (1943/1957–1990) [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu 
archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010, s. 
51–59. 
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 Druga instrukcja archiwalna (1966 r.) zmieniała nazwy dwóch zespołów: zespół „A” 

na „ZA” i zespół „S” na „ZS”. Do zespołu „K” dołączono dokumentację kancelarii.  

 Teczki personalne i teczki pracy tajnych współpracowników, którzy brali udział w 

rozpracowaniu podziemnych organizacji, szpiegostwa, terroru, sabotażu i dywersji dostały 

kategorię „A”. Można było teczki personalne i teczki pracy oraz teczki mieszkań 

konspiracyjnych i lokali kontaktowych określać w zależności od wartości operacyjnej w 

kategorii B-10 do B-50 (oprócz teczek personalnych i pracy TW pracujących z pozycji na 

zagranicę oraz NP, które dostawały kategorię B-50). Teczki materiałów wstępnych – B-20. 

Dzienniki rejestracyjne TW i NP z centralnego rejestru miały kategorię „A”, z zarządów 

oraz oddziałów i wydziałów – B-15 (wcześniej B-50). Dzienniki rejestracyjne właścicieli 

lokali kontaktowych i mieszkań konspiracyjnych miały kategorię B-10 (wcześniej B-20), 

spraw operacyjnych z centralnego rejestru – kategorię „A”, a poszczególnych organów B-

10 (wcześniej B-40). Dzienniki rejestracyjne teczek obiektowych i zagadnieniowych – B-5 

(wcześniej B-20). Teczki kontroli pracy poszczególnych jednostek oraz teczki informacji i 

meldunków dla organów nadrzędnych i dowódców miały kategorię „A”, a teczki funduszu 

operacyjnego – B-10. 

 Dziennik archiwalny teczek personalnych i pracy agentury wyeliminowanej (zespół 

„ZA”) kontynuowany był do 1962 r. po byłych organach GZI (wtedy jako zespół „E-1”). 

Dopiero od 1962 r. założono nowy dziennik (Inwentarz nr 1 zespołu „ZA”), w latach 1966–

1971 wpisywano do niego uporządkowane materiały po byłych organach WSW KBW i 

WOP246. Dziennik archiwalny spraw ewidencyjnych prowadzony był po organach GZI 

(zespół „E-2”) prawdopodobnie do 1967 r., bo od tego roku rozpoczyna się nowy dziennik 

spraw operacyjnych (Inwentarz nr 1 zespołu „ZS”). Dodatkowo od 1968 r. w archiwum 

prowadzono dziennik archiwalny materiałów zastrzeżonych „K” (Inwentarz nr 1 Zespołu 

„K”), dotyczący materiałów pionu kontrwywiadowczego WSW. W rzeczywistości zebrane 

są tam rejestracje na wyższych oficerów i generałów247. Był to zapewne owoc pracy zespołu 

do spraw opracowań powołanego przez szefa WSW, gen. Teodora Kufla248. 

                                                
246 Błędnie w: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej… jakoby Inwentarz nr 1 zespołu „ZA” miał być 
prowadzony wspólnie z organami WSW KBW i WOP. Zob. ibidem, s. 59 
247 AIPN, SWSW, 00197/67, Inwentarz nr 1 Zespołu „K” [za lata 1968-1980]. 
248 AIPN, Kolekcja Henryka Piecucha, 1706/41, Pismo [ppłk. rez. Józefa Łachuta] do szefa WSW, gen. 
Czesława Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych oficerów, Warszawa, 22 
X 1979 r., k. 3–8. 



158 

 Wydział II Oddziału IV Szefostwa WSW zajmował się w tym czasie szyfrowaniem. 

W 1960 r. sam rozpoczął produkcję własnych dokumentów szyfrowych249. 

 23 czerwca 1962 r. w pomieszczeniach archiwum Szefostwa WSW wybuchł pożar 

spowodowany przez nieostrożność Janiny Malinowskiej, starszej referentki Wydziału I 

Oddziału IV SWSW, która pozostawiła włączona grzałkę elektryczną od której zapalił się 

sprzęt laboratorium fotograficznego. Pożar ugasił gaśnicą oficer operacyjny Szefostwa, 

pełniący w tym dniu dyżur250. 

 W grudniu 1964 r. organy WSW uzyskały materiały archiwalne dotyczące 

przedwojennego Oddziału II SG WP. Materiały te prawdopodobnie przekazała strona 

Sowiecka. Szef na tą okoliczność powołał grupę operacyjną złożona z oficerów Zarządu I 

SWSW w składzie: ppłk Stefan Magierek, mjr Mieczysław Figura, mjr Jerzy Pawlak, kpt. 

Janusz Kołodziejczyk. Grupa ta miała dokonać analizy dokumentów i przedstawić 

propozycję wykorzystania ich w bieżącej pracy kontrwywiadowczej251. Niestety nie znane 

są wnioski grupy operacyjnej. 

 25 lutego 1966 r. doszło do tragicznego zdarzenia. Ok. godziny 14.00 w miejscu 

pracy, tj. w pomieszczeniach ewidencji i archiwum Szefostwa WSW mjr Romuald Mazur 

(starszy pomocnik szefa Wydziału I Oddziału IV), mjr Marian Duszyński (pomocnik szefa 

Wydziału I Oddziału IV), st. sierż. Paweł Zieliński (archiwariusz) i st. sierż. Bolesław 

Mucha (archiwariusz) wspólnie skonsumowali 0,5 l alkoholu po czym udali się na zebranie 

partyjne. Po zakończonym zebraniu, ok. 16.00 Duszyński z Mazurem zakupili kolejne pół 

litra wódki i postanowili je wypić w mieszkaniu Mazura. Do mieszkania przybyli ok. 17.00 

gdzie spożyli zakupiony alkohol popijając go winem domowej roboty. W mieszkaniu obecna 

była 19-letnia córka Mazura. Po wypiciu alkoholu mjr Duszyński stracił świadomość i usnął, 

natomiast mjr Mazur stał się agresywny i zaczął demolować mieszkanie. Z tego powodu 

córka Mazura zadzwoniła do jego bezpośredniego przełożonego, ppłk. Stefana Burdy (szefa 

Wydziału I i jednocześnie zastępcy Oddziału IV Szefostwa WSW). Burda przybył po 

godzinie 18.00 na miejsce zdarzenia i starał się uspokoić Mazura, lecz ten chciał go uderzyć 

żelazkiem. Odkręcił też kurki z gazem przy kuchence w kuchni, lecz córka odcięła dopływ 

zakręcając zawór na klatce schodowej. Burda wraz z córką Mazura udali się do innego 

mieszkania chcąc telefonicznie wezwać patrol WSW. W tym czasie Mazur z kuchni 

                                                
249 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0187 w sprawie wyróżnienia 
kpt. Fudała Józefa, kpt. Wites Tadeusza i por. Komoń Zygmunta, 9 VIII 1960 r., k. 57. 
250 AIPN, SWSW, 3426/67, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 144, 27 VI 1962 r., k. 17. 
251 AIPN, SWSW, 2386/19182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0364, 15 XII 1964 r., k. 974. 
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przeszedł do sypialni i wyjął nielegalnie posiadany pistolet kaliber 7,65 mm z którego oddał 

do siebie pojedynczy strzał raniąc się śmiertelnie w głowę. Po usłyszeniu strzału mjr 

Duszyński obudził się i podbiegł do leżącego na podłodze Mazura. W tym czasie do 

mieszkania powrócił ppłk Burda wraz z córką Mazura. Obaj oficerowie potwierdzili zgon. 

W trakcie prowadzonego śledztwa nie ustalono z jakich przyczyn strzelił do siebie mjr 

Mazur. Wiadomym było tylko, że już od jakiegoś czasu miał problemy rodzinne, co mogło 

wywołać depresję252. Do czasu wyjaśnienia sprawy mjr Marian Duszyński został 

zawieszony w czynnościach służbowych253. Kierownictwo WSW obwiniało ppłk Burdę, że 

nie interesował się życiem prywatnym swojego podwładnego254. 

 

8. Pion zaopatrzenia 
 W momencie sformowania Wojskowej Służby Wewnętrznej rozkazem ministra 

obrony narodowej nr 01/MON z 10 stycznia 1957 r. przy Szefostwie WSW powstał Wydział 

Administracyjno-Gospodarczy (z komendanturą, sekcją żywnościową, sekcją mundurową, 

sekcją kwaterunkową, sekcją uzbrojenia oraz ambulatorium)255, który był odpowiedzialny 

za zakwaterowanie, umundurowanie, uzbrojenie i wyżywienie wojskowych służących w 

organach WSW, czyli za tzw. zaopatrzenie organów Szefostwa WSW i Oddziału WSW w 

Warszawie. Już 8 czerwca 1957 r. wraz z nowym etatem wydział został przekształcony w 

Oddział Administracyjno-Gospodarczy (sekcje pozostały bez zmian)256. Początkowo 

podlegały pod niego 40. kompania wartownicza SWSW, 90. kompania samochodowa 

SWSW, Centrala telefoniczna SWSW oraz Komendantura SWSW. Od 24 stycznia 1958 r. 

szef WSW wyłączył spod kompetencji Oddziału Administracyjno-Gospodarczego SWSW 

40. kompanię wartowniczą, 90. ksam oraz Komendanturę i podporządkował ją bezpośrednio 

swojemu zastępcy ds. porządkowych, płk. Edwardowi Radzieńczakowi257. Oddziałowi 

                                                
252 CAW, TAP, 1409/68/197, Postanowienie [podprokuratora prokuratury WOW w Warszawie, kpt. Józefa 
Złocha] o umorzeniu śledztwa [Po. Śl. 28/66], Warszawa, 18 V 1966 r., k. 16–18. 
253 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 42, 28 II 1966 r., k. 100. 
Zawieszenie Duszyńskiego zostało uchylone już 9 III 1966 r. Zob. ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr Pf 49, 9 III 1966 r., k. 120. 
254 AIPN, MON, Opinia służbowa za okres 1 I 1964 r. do 31 XII 1966 r. na ppłk. Stefana Burdę, s. Stanisława, 
b.d., k. 47–48. Podobne zastrzeżenia miało kierownictwo WSW do innych przełożonych już wcześniej, że nie 
zwracają uwagi na warunki służbowe i życiowe swoich podwładnych oraz kandydatów do służby w WSW. 
Zob. AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 31, 31 I 1964 r., k. 87–
88. 
255 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3683, Etat nr 32/174 Szefostwa WSW, k. 1–8v. 
256 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3931, Etat nr 32/209 Szefostwa WSW, k. 1–8v. 
257 Centrala telefoniczna została wtedy podporządkowana szefowi Oddziału IV Szefostwa WSW, ppłk. 
Włodzimierzowi Gorzkowskiemu. AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
024, 23 I 1958 r., k. 42. 
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Administracyjno-Gospodarczemu przywrócono nazwę na Wydział Administracyjno-

Gospodarczy (sekcje pozostały bez zmian)258. Od 24 marca 1958 r. gen. Kokoszyn 

podporządkował 40. kompanię wartowniczą, 90. ksam oraz Komendanturę szefowi 

Oddziału IV SWSW259. Od 20 kwietnia 1960 r. nastąpiła kolejna zmiana. 90. kompania 

samochodowa i Komenda Ochrony została podporządkowana bezpośrednio szefowi 

Oddziału Zaopatrzenia Szefostwa WSW260. WAG dopiero od 1 lipca 1960 r. przekształcono 

w większą jednostkę, zmieniając przy tym nazwę na Oddział Zaopatrzenia (z sekcją 

finansową, żywnościową, mundurową, kwaterunkową oraz ambulatorium)261. Na czele 

oddziału stanął ppłk Stanisław Goworek262. Od etatu nr 32/275 z 30 czerwca 1962 r. oddział 

                                                
Włodzimierz Jan Gorzkowski – urodził się 13 IV 1923 r. w Pobórzu, pow. Kutno, jako syn Jana (kolejarz) i 
Zofii (nauczycielka) z domu Słowikowska. W latach 1935–1938 należał do ZHP, od 1946 r. członek PPR, 
później PZPR. We wrześniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika i został szeregowym w 16. kompanii 2. pp (gdzie 
indziej, że w 16. batalionie ochrony lub Ochotniczych Batalionach Robotniczych) Obrony Warszawy. W 1940 
r. ukończył 4 klasę gimnazjum, następnie dorywczo pracował jako robotnik i kreślarz. 8 II 1945 r. powołany 
do „odrodzonego” WP, najpierw jako pisarz w Referacie Poborowym RKU Konin (w stopniu straszy strzelec), 
następnie został skierowany do Centralnej Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej w Łodzi (od 5 VIII 
1945 r.), a później do OSI (od 15 V 1946 r.) jako podporucznik. Po ukończeniu szkoły został oficerem śledczym 
Oddziału IV GZI od razu w stopniu kapitana (od 25 III 1947 r.), następnie instruktorem Sekcji II Wydziału I 
Biura Studiów GZI (od 1 III 1948 r.), później kierownikiem sekcji Oddziału VII GZI (od 15 II 1949 r.) i 
zastępcą szefa tegoż oddziału w stopniu majora (od 1 I 1952 r.). Od 1 V 1952 r. p.o. szefa Oddziału Nadzoru 
GZI, następnie szef Zarządu IV GZI w stopniu podpułkownika (od 27 I 1955 r.), później zastępca szefa 
Oddziału IV GZI (od 3 XI 1955 r.) i szef Oddziału Informacji Wojskowego Korpusu Górniczego (od 2 VI 
1956 r.). Po przeformowaniu organów szef Oddziału WSW Katowice (od 28 I 1957 r.), następnie szef Oddziału 
IV Szefostwa WSW (od 17 X 1957 r.), zastępca szefa Zarządu WSW WOW ds. kontrwywiadu (od 10 IV 1959 
r.), cz.p.o. szefa Zarządu WSW WOW (od 30 X 1961 r.) i zastępca szefa Zarządu WSW WOW, jednocześnie 
szef Oddziału I tego zarządu (od 23 VIII 1962 r.). Od 2 III 1965 r. przeniesiony na niższe etatowo stanowisko 
do Szefostwa WSW ze względu na nieradzenie sobie z pracą kontrwywiadowczą w okręgu. Najpierw jako 
starszy pomocnik szefa Wydziału I Oddziału III Zarządu I SWSW, p.o. szefa (od 2 IX 1965 r.) i szef Wydziału 
IV Zarządu I SWSW (od 29 IX 1966 r.). Z Szefostwa WSW przeniesiony został 3 VII 1967 r. do Zarządu 
WSW WOPK i IL (następnie Zarząd WSW WOPK) na stanowisko szefa Oddziału II, a później starszego 
pomocnika szefa ds. szkolenia (od 1 IX 1969 r.). Przesunięcie nastąpiło z powodu „niedociągnięć w pracy w 
pionie kontrolno-instruktorskim”. Mianowany na stopień pułkownika dopiero 1 X 1974 r. Z zawodowej służby 
zwolniony do rezerwy 20 X 1978 r. w tym stopniu. Mimo ukończonych tylko 11 klas szkoły ogólnokształcącej 
studiował w latach 1947–1949 na Akademii Nauk Politycznych, a od 1954 r. (po zezwoleniu ministra szkół 
wyższych ze względu na brak matury) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (po kilkudziesięciu 
latach studiów ostatecznie ich nie ukończył). Znał dobrze język niemiecki. Zob. AIPN, MON, 2174/5816, 
Teczka Akt Personalnych Gorzkowskiego Włodzimierza Jana, s. Jana. 
258 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 
1958 r., k. 1–9v.  
259 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 075, 20 III 1958 r., k. 127. 
260 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 075, 12 IV 1960 r., k. 200. W 
listopadzie 1965 r. Komenda Ochrony zostanie podporządkowana Oddziałowi IV Szefostwa WSW. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-30 w sprawie ochrony 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XI 1965 r., k. 790; ibidem, Zakres działania komendanta 
ochrony Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej (załącznik do rozkazu szefa WSW nr Pf-30 z 30 XI 1965 
r.), k. 791–792. 
261 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/450, Etat nr 32/255 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 4 IV 
1960 r., k. 1–11v; AIPN, SWSW 2386/29620, Księga etatowa Szefostwa WSW za lata 1961–1962, k. 81v–89 
262 Stanisław Jerzy Goworek – urodził się 24 III 1922 r. w Warszawie z ojca Ignacego (kuchmistrz) i matki 
Bolesławy (bez zawodu). W latach 1931–1934 w ZHP. Od 3 V 1945 r. w PPS, następnie w PZPR. Do 1934 r. 
skończył 7 klas szkoły powszechnej. Do 1939 r. miał ukończyć 1 klasę szkoły średniej. Dopiero jednak w 1957 
r. ukończył liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Warszawie i zdał maturę. W czasie wojny pracował jako 
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ten składał się z Wydziału Intendentury (z podległym kasynem, magazynem 

żywnościowym, stołówką, kuchnią, magazynem mundurowym, magazynem materiałów 

pędnych i smarów, krawcem, szewcem i księgowym) oraz Sekcji Finansów, Uzbrojenia i 

Ambulatorium. Dodatkowo wprowadzono także stanowisko zastępcy szefa oddziału w 

stopniu podpułkownika263. Kolejny etat nr 32/328 utrzymał Wydział Intendentury (od 24 

lutego 1966 r. ze zmienioną nazwą Wydziału Służb Kwatermistrzowskich), Sekcję 

Finansów, Uzbrojenia i Ambulatorium264. 

 W kwietniu 1961 r. odbyła się kontrola gospodarki żywnościowej i kwaterunkowo-

budowlanej Oddziału Zaopatrzenia. Wyniki były bardzo zadawalające, stąd szef WSW 

wyróżnił pracowników i żołnierzy nagrodami pieniężnymi i pochwałami265. 

 Kontrola w 1964 r. Oddziału Zaopatrzenia Szefostwa wykazała, że gospodarka 

materiałowa i finansowa była należycie prowadzona. Zarówno stan koszar, wyżywienie 

żołnierzy, jak i wyniki prowadzonej hodowli, a także gospodarka mundurami i sprzętem 

kwaterunkowym stała na wysokim poziomie za co został nagrodzony szef Oddziału 

Zaopatrzenia oraz podlegli mu żołnierze266. 

 Prawdopodobnie we wrześniu 1965 r. udostępniono dom wypoczynkowy w 

Świnoujściu podległy Szefostwu WSW. Administratorem budynku wczasowego został 

Antoni Rynkiewicz. Oprócz niego zatrudnione był jeszcze dwie pracownice cywilne, starsza 

                                                
robotnik i pracownik biurowy, od września 1944 r. przymusowo w obozie pracy w Środzie. Od 19 V 1945 r. 
powołany do „odrodzonego” WP i skierowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie. Po jej 
skończeniu mianowany 10 X 1945 r. oficerem finansowym w stopniu sierżanta w RKU Warszawa-Powiat. Od 
10 IV 1946 r. oficer finansowy OSI (od 22 VII 1946 r. w stopniu chorążego), następnie inspektor finansowy 
w Grupy Inspektorskiej GZI (od 1 I 1951 r.) już w stopniu kapitana, a następnie starszy inspektor (od 1 II 1952 
r.). Od 1 V 1952 r. starszy inspektor w Wydziale Inspekcyjnym GZI, a po przeformowaniu zastępca szefa 
Wydziału Finansowego GZI (od 1 VI 1952 r.), następnie p.o. szefa (od 20 I 1953 r.) i szef tego wydziału (od 
15 VI 1953 r.). Po przemianach mianowany szefem Wydziału Finansów Szefostwa WSW (od 28 I 1957 r.) w 
stopniu majora, następnie p.o. szefa Oddziału Zaopatrzenia SWSW (od 20 IV 1960 r.) w stopniu 
podpułkownika. Od 8 II 1962 r. skierowany na własną prośbę do Wojennej Akademii Tyłów i Transportów w 
ZSRS na Wyższy Kurs Akademicki (o specjalizacji dowódczo-kwatermistrzowskiej). Po jego ukończeniu 
został mianowany szefem Oddziału Zaopatrzenia SWSW (od 4 VIII 1963 r.), następnie (ze względu na 
likwidację etatu) pomocnikiem szefa WSW ds. zaopatrzenia (od 3 VII 1967 r.) i po przeformowaniu Szefostwa 
na nowy etat, szefem Oddziału Zabezpieczenia SWSW (od 26 IV 1972 r., od 4 V 1968 r. w stopniu 
pułkownika). Od 22 IX 1979 r. mianowany na własną prośbę oficerem w dyspozycji szefa WSW. Zwolniony 
ze służby wojskowej 3 IX 1980 r. w stopniu pułkownika. Słabo znał język rosyjski i niemiecki. Zmarł 8 VII 
1988 r. w Warszawie. CAW, TAP, 1662/82/156, Teczka Akt Personalnych Stanisława Goworka, s. Ignacego; 
ibidem, 1907/02/843, Akta emerytalne płk. w st. spoczynku Stanisława Goworka, s. Ignacego. 
263 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 
1962 r., k. 1–10v; AIPN, SWSW, 2386/29621, Księga etatowa Szefostwa WSW za lata 1962–1963, k. 141–
155. 
264 AIPN, SWSW, 2386/29622, Księga etatowa Szefostwa WSW za lata 1966–1967, k. 107–112; AIPN, 
SWSW, 2386/29623, Księga etatowa Szefostwa WSW za lata 1966–1967, k. 77–92. 
265 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 110, 27 V 1961 r., k. 335–
336. 
266 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 8, 8 I 1964 r., k. 37; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 9, 8 I 1964 r., k. 39. 
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pokojowa i pokojowa267. Komendantem nieetatowym sezonowego domu wczasowego 

(NSDW) został powołany w czerwcu 1965 r. kpt. Zdzisław Łabędź, szef zaopatrzenia 

kwaterunkowo-budowlanego Wydziału Intendentury Oddziału Zaopatrzenia Szefostwa 

WSW268. 

 Wraz z nowym etatem z 11 maja 1967 r. oddzielono komórki zajmujące się 

zaopatrzeniem od Szefostwa WSW i podzielono zakres obowiązków pomiędzy Wydziałem 

Administracyjno-Gospodarczym – według etatu nr 23/222 (zmieniony na nr 02/028) z 

Kancelarią, Sekcją Zaopatrzenia Żywnościowego (z kasynem i kuchnią żołnierską), Sekcją 

Zaopatrzenia Mundurowego (z pralnią i łaźnią oraz warsztatem szewsko-krawieckim), 

Sekcją Uzbrojenia, Ambulatorium (z izbą chorych na czas wojny) oraz Drużyną Obsługi, a 

Wojskową Administrację Koszar nr 24 – według etatu nr 57/077 z Kancelarią i Magazynem 

Kwaterunkowo-Budowlanym269. WAG SWSW i WAK nr 24 mieściły się w budynku przy 

ul. Chałubińskiego 3 w Warszawie270. Ponieważ komórki organizacyjne w „ludowym” WP 

w tym czasie były taj ustawione etatowo,dostosowano także jednostki WSW do tych 

ogólnych zasad. Przewidywano wykorzystywanie tych wydziałów w okresie wojny w 

systemie zabezpieczenia stanowisk i elementów dowodzenia MON271. Oddzielono Sekcję 

Finansów przekształcając ją w Wydział Finansów przy Szefostwie WSW na czele której 

stanął ppłk Mieczysław Błaziak272. 18 czerwca 1968 r. utworzono jednak Sekcję Finansów 

która miała za zadanie obsługiwać finansowo WAG SWSW (zwany teraz WAG nr 4273), a 

14 stycznia 1969 r. utworzono magazyn sprzętu wojskowego w Ciechanowie, który 

podporządkowano bezpośrednio kierownictwu274. Wydziałem Administracyjno-

                                                
267 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 215, 7 IX 1965 r., k. 549. 
268 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 053, 17 III 1966 r., k. 126–
127. 
269 CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 (01/074) Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 11 V 1967 r. k. 1–21; AIPN, SWSW, 2386/29624, Księga etatowa Szefostwa WSW za lata 
1967–1969, k. 164–177.  
270 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 064/Org, Warszawa, 11 
V 1967 r., k. 197–200. 
271 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/42, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 027/Org, Warszawa, 27 II 
1967 r., k. 209–211. 
272 CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 (01/074) Szefostwa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 11 V 1967 r. k. 1–21; AIPN, SWSW, 2386/29749, Księga etatowa Szefostwa WSW za lata 
1970–1972, k. 231–247; ibidem, 2386/22578, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 097, Warszawa, 9 VI 1967 
r., k. 116. 
273 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/49, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 091/Org, Warszawa, 18 
VI 1968 r., k. 1–2 i 7. 
274 CAW, Zarząd VI SG WP, Etat nr 23/222 (02/028) Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Szefostwa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr 4), 11 V 1965 r., k. 1–26. 
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Gospodarczym szefował ppłk Adam Szmigielski275, a Wojskową Administrację Koszar nr 

24 – mjr Zdzisław Łabędź276. 

 

9. Fundusz dyspozycyjny szefa WSW i wydatki specjalne 
 Na potrzeby działania organów WSW zarówno w zakresie kontrwywiadu, jak i spraw 

porządkowo-dochodzeniowych szef WSW rozporządzał funduszem dyspozycyjnym oraz 

wydatkami specjalnymi WSW. Z funduszu dyspozycyjnego (operacyjnego) opłacani byli 

agenci, informatorzy, nieoficjalni pracownicy i dysponenci LK i MT. Pokrywano także z 

tego funduszu wydatki związane ze spotkaniami z osobowymi źródłami informacji i 

prezentami dla nich oraz z czynszami i rachunkami za udostępnione organom WSW 

mieszkania. Także zakup odpowiedniego sprzętu bądź garderoby specjalnej był 

finansowany z puli funduszu operacyjnego. Z funduszu opłacani byli także wojskowi którzy 

znajdowali się w dyspozycji szefa WSW poza etatem. Zakupywano także w Polsce i za 

                                                
275 AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 099, Warszawa, 10 VI 1967 r., k. 118. 
Adam Szmigielski – urodził się 4 VI 1923 r. w Załoźcach pow. Zborów, jako syn Franciszka (murarz) i 
Anastazji (bez zawodu). 10 klasę szkoły średniej ukończył w 1941 r. Członek PPR od grudnia 1946 r., 
następnie PZPR. W „odrodzonym” WP od 10 IV 1944 r. jako strzelec do 4. zpp 4. DP, następnie skierowany 
jako elew do szkoły podoficerskiej 6. DP w Przemyślu (od 15 V 1944 r.). Od 28 X 1944 r. dowódca plutonu 
strzelców 2. kompanii strzeleckiej samodzielnego batalionu szkolnego 6. DP. Ze względu na doznane rany w 
walce w okolicach Kołobrzegu 10 III 1945 r. trafił do szpitala wojskowego. Od 29 XII 1945 r. w dyspozycji 
dowódcy 6. DP jako chorąży, skierowany następnie (od 14 I 1946 r.) na kurs doszkalania poruczników, 
podporuczników i chorążych w OSP nr 3 w Inowrocławiu. Po ukończonym kursie mianowany jako 
podporucznik p.o. komendanta Powiatowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego w Głubczycach (od 10 II 1947 r.), a następnie komendanta w Cieszynie (od 6 X 1947 r., a po 
przemianach jako komendant powiatowy PO „SP” w Cieszynie – od 11 II 1948 r.). W tym czasie ukończył 
kurs komendantów powiatowych urzędów WF i PW w Międzyzdrojach. Od 5 IV 1949 r. szef sztabu 14. 
Brygady „SP” w stopniu porucznika (w tym czasie odbył kurs szefów sztabu brygady „SP”), a od 25 III 1950 
r. w dyspozycji komendanta głównego PO „SP”, by dzień później zostać mianowanym dowódcą 55. Brygady 
„SP” w Krakowie, następnie w KG PO „SP” jako kierownik Sekcji 1 Wydziału II Oddziału II Wyszkolenia 
Liniowego (od 1 I 1951 r.), szef Wydziału IV Uzbrojenia i Zaopatrzenia Oddziału Wyszkolenia (brak daty 
naznaczenia, z licznymi zmianami w nazwie wydziału służył na tym stanowisku do 2 V 1955 r.) w stopniu 
kapitana, by ostatecznie zostać mianowanym p.o. komendanta Komendy Wojewódzkiej PO „SP” w 
Bydgoszczy. Od 22 VI 1955 r. w stopniu majora wyznaczony do służby poza wojskiem i oddelegowany do 
dyspozycji MSW z pozostawieniem na ewidencji jednostki (brał udział m.in. w MKNiK w Indochinach oraz 
jako członek w polsko-radzieckiej podkomisji do wytyczenia granicy). Od 13 V 1957 r. w dyspozycji 
Departamentu Kadr MON i przeniesiony do dyspozycji szef WSW (od 26 XI 1957 r.). Od 1 XII 1957 r. starszy 
pomocnik szefa Oddziału IV SWSW, następnie szef WAG Szefostwa (od 6 VI 1958 r.), później starszy 
pomocnik szefa Oddziału Zaopatrzenia SWSW (od 16 IV 1960 r.). W tym czasie skierowany jako słuchacz do 
Ośrodka Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich (1 VIII 1961–30 V 1962). Od 1 VII 1962 r. szef Wydziału 
Intendentury Oddziału Zabezpieczenia Szefostwa, a po przemianach Wydziału Służb Kwatermistrzowskich 
tegoż oddziału w stopniu podpułkownika (od 2 IV 1966 r.). Od 3 VII 1967 r. szef WAG SWSW, następnie 
szef WAG nr 4 SWSW (od 28 VII 1968 r.; podległe Dowództwu Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia 
MON). Od 21 IV 1972 r. szef WAG Oddziału Zabezpieczenia SWSW (od 7 X 1968 r. w stopniu pułkownika), 
następnie na stanowisku etatowym oficera w dyspozycji szefa WSW (od 14 III 1975 r.). W 1973 r. odbył kurs 
z zakresu organizacji pracy i systemu kierowania w Szefostwie. Zwolniony ze służby zawodowej 16 V 1975 
r. Słabo znał język angielski, dobrze rosyjski. Zob. CAW, TAP, 1643/79/693, Teczka Akt Personalnych 
Szmigielskiego Adama, s. Franciszka. 
276 AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 099, Warszawa, 10 VI 1967 r., k. 121. 
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granica z tego funduszu samochody na potrzeby operacyjne oraz do bieżącego użytkowania 

kierownictwa WSW. 

 Wydatki specjalne WSW były wykorzystywane na potrzeby pionu dochodzeniowo-

porządkowego oraz przede wszystkim pionu śledczego. Pokrywano z puli tej bieżące 

wydatki związane ze śledztwami, np. ekspertyzy. Wydatki specjalne WSW zostały pierwszy 

raz wpisane do punktu preliminarza budżetowego MON w 1958 r.277 

 Pierwsza instrukcja dotycząca prowadzenia funduszu operacyjnego została 

zatwierdzona przez szefa WSW 18 czerwca 1957 r.278 Zgodnie z nią nieoficjalni pracownicy 

byli wynagradzani w kwocie 200–400 zł miesięcznie. Od NP należało każdorazowo odebrać 

podpisane pseudonimem pokwitowanie z wpisaną datą, sumą (słownie i cyfrowo) i numerem 

jego teczki personalnej. Pokwitowanie takie powinien zatwierdzić szef danej jednostki 

WSW, po czym należało załączyć je do teczki personalnej NP. Agentów i informatorów albo 

nagradzano pieniężnie, albo w formie upominku. Zwracano im pieniądze związane z 

wykonaniem zadań. W uzasadnionych przypadkach można było nie brać od nich 

pokwitowania, ale wymagało to zgody szefa danego organu i sporządzenia notatki służbowej 

zatwierdzonej przez tegoż szefa, którą załączano także do teczki personalnej agenta 

(informatora). 

 Z funduszu można było opłacać przedsięwzięcia operacyjne, „niezbędne pomoce do 

celów szkoleniowych związanych z pracą kontrwywiadowczą” oraz kontakty poufne i osoby 

udzielające pomocy pionowi porządkowemu, jednak w ramach przydzielonego limitu. 

Pokwitowania od kontaktów poufnych i osób pomagających WSW należało przetrzymywać 

w jednej teczce prowadzonej przez zastępcę szefa organu WSW ds. porządkowych. W 

ramach funduszu opłacano utrzymanie lokali konspiracyjnych, remonty mieszkań 

służbowych tajnych pracowników oraz garaży Oddziału III SWSW i wydziałów III 

zarządów WSW OW (Sekcji III Oddziału WSW MW). Wszelkie rachunki za utrzymanie 

bądź zakup sprzętu do LK były przetrzymywane w teczce danego LK, natomiast dowody 

dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem garaży załączało się do dokumentów 

rozchodowych. 

 Z funduszu operacyjnego pokrywano koszty podróży służbowych tzw. aparatu 

tajnego (czyli oficerów „Trójki”), zakupy garderoby specjalnej, sprzętu i urządzeń techniki 

                                                
277 CAW, Departament Finansów MON, 878/63/74, Preliminarz dochodów i wydatków budżetowych 
Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 1958, b.d. [luty 1958 r.], k. 247 
278 AIPN, SWSW, 3426/56, Instrukcja nr 001/K o trybie rozchodowania i prowadzenia dokumentacji 
wydatków z funduszu operacyjnego, 18 VI 1957 r., k. 1.  
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operacyjnej oraz wszelkie wydatki związane z obserwacją, a także utrzymanie foto-

laboratorium. Z funduszu tego pokrywane były także wczasy dla tajnych pracowników 

(oficerów „Trójki”) i ich rodzin według stawek obowiązujących w wojskowych zakładach 

wypoczynkowych lub leczniczych. W grudniu 1957 r. zarządzeniem szefa WSW dopisano 

także możliwość rozliczenia wydatków pocztowych i różnych innych, nie wymienionych w 

instrukcji pod warunkiem szczegółowego opisu tych wydatków w sprawozdaniu279. 

 Z funduszu dyspozycyjnego szefa WSW korzystali i byli za właściwe wydatkowanie 

odpowiedzialni szefowie Zarządu I, Zarządu II oraz Oddziału III SWSW, a także szefowie 

poszczególnych oddziałów tych zarządów, szefowie i ich zastępcy w zarządach WSW OW 

(Oddziale WSW MW) oraz w terenowych oddziałach/wydziałach. Limity roczne ustalał szef 

WSW, a przekazywane były poszczególnym zarządom WSW OW przez Departament 

Finansów MON. Księgował wydatki w zarządach WSW OW i Oddziale WSW MW szef 

zaopatrzenia finansowego wpisując je w ogólnej księdze obrotów, księdze kontowej, księdze 

zaliczek wraz z innymi wydatkami oraz w oddzielnie prowadzonej księdze kontowej 

podzielonej na poszczególne działy, gdzie wpisywano tylko wydatki operacyjne. Szefowie 

zarządów WSW okręgów rozdzielali limity z funduszy na jednostki terenowe bezpośrednio 

im podległe. W jednostkach tych księgę kasową z wydatków operacyjnych prowadził 

wyznaczony przez szefa danego organu oficer WSW. Wszelkie wydatki miały być 

zatwierdzane przez szefów organów WSW lub ich zastępców, a podpisane przez oficerów 

WSW, tajnych pracowników czy osobowe źródła informacji. Poszczególne oddziały i 

wydziały terenowe raz na kwartał (do 2 kwietnia, 2 lipca, 2 października danego roku i 2 

stycznia następnego roku) przesyłały sprawozdanie z wydatków wraz z wykazami wypłat i 

pokwitowaniami, chyba, że miały być składane do konkretnych teczek (personalnych TW 

czy LK), do szefa zaopatrzenia finansowego zarządów WSW okręgów lub Oddziału WSW 

MW według właściwości280. Natomiast do Szefostwa WSW przez Wydział Finansów 

przesyłano wszelkie sprawozdania także kwartalnie (do 7 kwietnia, 7 lipca, 7 października 

danego roku i 7 stycznia następnego roku). 

                                                
279 Uszczegółowiono także poszczególne zapisy, np. oprócz podpisu szefa danej jednostki WSW powinna się 
również znajdować na sprawozdaniu odcisk pieczęci z danego organu WSW, czy uwagi o ponumerowaniu, 
przesznurowaniu i zalakowaniu ksiąg wydatków. Zob. AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 056/K w sprawie częściowej zmiany Instrukcji nr 001/K z dnia 18 VI 1957 r. o trybie 
rozchodowania i prowadzenia dokumentacji wydatków z funduszu operacyjnego, 14 XII 1957 r., k. 165–166. 
280 Już w październiku 1957 r. zmieniono terminy na 25 marca, 25 czerwca, 25 września i 25 grudnia danego 
roku. Zob. AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0049/K w sprawie 
częściowej zmiany Instrukcji nr 001/K z dnia 18 VI 1957 r. o trybie rozchodowania i prowadzenia 
dokumentacji wydatków z funduszu operacyjnego, 21 X 1957 r., k. 142–143. 
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 Wydatki z funduszu operacyjnego podlegały szczególnym kontrolom. Istniała 

pokusa przywłaszczenia sobie pieniędzy. Stąd wyznaczeni oficerowie Zarządu I i II SWSW 

oraz Oddziału I i II zarządów WSW OW (Oddziału WSW MW) mogli przeprowadzić 

kontrolę wydatków, a także szefowie zaopatrzenia finansowego zarządów WSW okręgów i 

Oddziału WSW MW. Dodatkowo przynajmniej raz do roku powoływana była przez szefa 

WSW specjalna komisja która także przeprowadzała kontrolę wydatków z funduszu 

operacyjnego w poszczególnych zarządach/oddziałach Szefostwa WSW i terenowych 

zarządach oraz podległych im jednostkach WSW281. 

 Poważnym problemem były nadużycia związane z funduszem operacyjnym. Tak 

było w przypadku por. Henryka Niewiedziała, który jeszcze jako oficer GZI, a następnie 

Oddziału WSW w Grudziądzu w okresie od listopada 1956 r. do lipca 1957 r. nie wypłacał 

czynszu dysponentom za użytkowanie przez organa WSW pięciu lokali konspiracyjnych. 

Pokwitowania z tych lokali na sumę 2700 zł rozliczał z funduszu operacyjnego podrabiając 

podpisy. Co więcej, założył dokumentację i zarejestrował fikcyjny LK pod krypt. „Dom” 

aby za niego także pobierać comiesięczny czynsz. Nie rozliczył się także z pobranej kwoty 

na cele operacyjne w wysokości 250 zł oraz podrobił datę wyjazdu na rozkazie dotyczącym 

delegacji by pobierać nie przysługujące mu diety. Oddział WSW w Grudziądzu zorientował 

się o nadużyciach por. Niewiedziała, gdy ten został przeniesiony na stanowisko starszego 

pomocnika szefa ds. KW do Oddziału WSW w Elblągu. Ówczesny zastępca szefa WSW, 

płk Tadeusz Pietrzak rozkazał zawiesić Niewiedziała w obowiązkach służbowych i sprawę 

przekazać do prokuratury Pomorskiego OW, a wszystkim szefom zarządów i terenowych 

jednostek WSW wzmóc kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy z funduszu 

operacyjnego282. 

 Podobny incydent został wykryty w Oddziale WSW Gliwice, kiedy zastępca szefa 

ds. kontrwywiadu kpt. Ryszard Boryś systematycznie przywłaszczał dla siebie pieniądze 

pochodzące z funduszu operacyjnego, nad którym powinien sam sprawować kontrolę. Na 

przestrzeni 1957 r. wykazywał wydatki na rzecz agentury i właścicieli lokali 

konspiracyjnych, a w rzeczywistości nie wypłacił nikomu tych kwot uzyskując dla siebie 

sumę 3100 zł, za co został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego sprawa 

przekazana Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Po raz kolejny szef WSW nakazał szefom 

                                                
281 AIPN, SWSW, 3426/56, Instrukcja nr 001/K o trybie rozchodowania i prowadzenia dokumentacji 
wydatków z funduszu operacyjnego, 18 VI 1957 r., k. 1–13. 
282 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0189, 24 VIII 1957 r., k. 196. 
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poszczególnych jednostek kontrwywiadu wojskowego skontrolować wydawane pieniądze z 

funduszu operacyjnego283. 

 Także szef zaopatrzenia finansowego Zarządu WSW POW, kpt. Krauze popełnił 

nadużycia finansowe na kwotę 42 tys. zł za co został zawieszony i także przekazany 

prokuraturze284. A kpt. Jan Kolasa, który od stycznia do marca 1958 r. przywłaszczył sobie 

2 tys. zł przeznaczonych na cele operacyjne oraz dokonał innych wykroczeń został oddany 

pod Oficerski Sąd Honorowy dla oficerów młodszych przy Oddziale WSW MW285. 

 Po roku czasu od powstania WSW okazało się, że dalej popełniane jest sporo błędów 

związanych z prowadzeniem funduszu operacyjnego. Stąd terenowi szefowie organów 

WSW mieli prowadzić podręczne książki kasowe, a na dokumenty finansowe dotyczące 

wydatków operacyjnych założyć oddzielną teczkę, gdzie dokumenty miały być wszywane. 

Szefowie Zaopatrzenia Finansowego zarządów WSW OW mieli za zadanie wystawiać 

pokwitowania na wpłaconą gotówkę przez terenowe organa WSW286. 

 Błędy były jednak popełniane dalej. W czerwcu 1961 r. por. Stanisław Słoń, starszy 

pomocnik kierownika Sekcji Finansów Oddziału Zabezpieczenia, powierzył jednemu z 

szeregowych żołnierzy kwotę 4670,10 zł, którą tamten miał wpłacić do urzędu pocztowego. 

Szeregowy nie wpłacił jednak powyższej kwoty, ale samowolnie oddalił się z jednostki i 

przez cztery dni wydawał pieniądze na własne potrzeby. Ponieważ już wcześniej por. Słoń 

zaniedbywał obowiązki służbowe został ukarany przez szefa WSW dyscyplinarnym 

wyznaczeniem na niższe stanowisko służbowe287. 

 Powołana przez szefa WSW w marcu 1961 r. komisja w składzie mjr Jan Kubacki 

(przewodniczący), mjr Bernard Kędzierski, mjr Włodzimierz Kozarzewski, mjr Mieczysław 

Błaziak miała za zadanie przeprowadzić kontrolę funduszu operacyjnego Szefostwa w 

krajowych i zagranicznych (tzw. fundusz dewizowy) środkach płatniczych za okres 1957–

                                                
283 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 04, Warszawa 7 I 1958 r., k. 5. 
284 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09 w sprawie wyników kontroli 
wydatków z funduszu operacyjnego w Zarządach WSW Pomorskiego OW i Śląskiego OW, Warszawa 13 I 
1958 r., k. 14–15. 
285 AIPN, SWSW, 19492, Rozkaz szefa Oddziału WSW Marynarki Wojennej nr 025, Gdynia, 26 III 1958 r., 
k. 39. 
286 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09 w sprawie wyników kontroli 
wydatków z funduszu operacyjnego w Zarządach WSW Pomorskiego OW i Śląskiego OW, Warszawa 13 I 
1958 r., k. 15. 
287 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 142, 7 VI 1961 r., k. 10. Por. 
Słoń został wyznaczony na stanowisko szefa zaopatrzenia finansowego batalionu ochronnego WSW. Zob. 
ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0148, 14 VII 1961 r., k. 26. 
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1960288. Jak ustaliła komisja gospodarka pieniężna prowadzona była „właściwie i 

oszczędnie”, a dokumentacja funduszu była zgodna ze stanem faktycznym289. 

 Same wydatki na fundusz operacyjny w latach 1957–1960, gdzie główną pozycję 

zajmowały wynagrodzenie dla tajnych współpracowników i opłaty związane z utrzymaniem 

lokali konspiracyjnych oraz zakupem sprzętu dla działu techniki operacyjnej przedstawiały 

się następująco (według danych Szefostwa WSW): 

 

Tabela nr 9. Wydatki z funduszu dyspozycyjnego szefa WSW w latach 1957-1960 
Waluta Złotówki Dolary Ruble 
Rok 

1957 1906647,23 5,83 731,92 
1958 2425520,42 13151,84 25448,67 
1959 3071903,84 33003,11 13764,52 
1960 3850358,13 30561,19 29977,2 

Razem: 11254429,62 76721,97 69922,31 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/17709, k. 103. 

 

 Według danych Departamentu Finansów MON, wydatki specjalne oraz fundusz 

dyspozycyjny szefa WSW w latach 1957–1968 kształtowały się następująco: 

 

Tabela nr 10. Wydatki związane z Wojskową Służbą Wewnętrzną ujęte w preliminarzach 
budżetowych MON w latach 1957-1969 

Rok 
Wydatki specjalne WSW Fundusz dyspozycyjny WSW 

Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste 
1957 - - 2 mln - 
1958 2 184 000  - 2,5 mln - 
1959 2 353 800  - 3,1 mln - 
1960 2 855 000  - 3,9 mln - 
1961 3 262 000  - 4,5 mln - 
1962 3 381 600  2 578 600  4 660 000  4 523 100  

1963* 2 368 000  1 785 500  4 660 000  4 320 000  
1964 2 598 000  2 047 100  4 660 000  4 372 500  
1965 2 302 000  1 819 700  4 660 000  - 
1966 2 340 000  - 5 mln 5 997 800  
1967 3 078 000  3 066 000  6,7 mln 6 665 000  
1968 4 087 000  5 193 000  7,6 mln 7 436 000  

                                                
288 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 047 w sprawie kontroli 
gospodarki funduszem operacyjnym w Szefostwie WSW, 18 III 1961 r., 151. 
289 Za sumienne prowadzenie dokumentacji i właściwe rozdzielanie środków pieniężnych ppłk Stanisław 
Goworek dostał od szefa WSW nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł. AIPN, SWSW, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 090, 3 V 1961 r., k. 280. 
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1969 7 873 000  - 8,4 mln - 

* 331 tys. zł z funduszu dyspozycyjnego przeszło na następny rok. Zob. CAW, Departament 
Finansów MON, 473/92/63, Preliminarz dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej na rok 1964, 21 I 1964 r., k. 206. 
Źródło: CAW, Departament Finansów MON, 473/92/63; ibidem, 473/92/64; ibidem, 473/92/85; 
ibidem, 473/92/119; ibidem, 473/92/149; ibidem, 473/92/150; ibidem, 878/63/63; ibidem, 
878/63/74; ibidem, 1327/67/981; ibidem, 1327/67/996; ibidem, 1327/67/1004. 

 

 W latach 1957–1961 oraz w 1965 r. fundusz dyspozycyjny szefa WSW był w całości 

wydawany w ciągu roku, a przynajmniej brak jakichkolwiek dokumentów które by 

świadczył co innego. W latach 1962–1964 oraz 1967–1968 przyoszczędzono część 

pieniędzy, ale tylko w roku 1963 Departament Finansów MON przeniósł 330 tys. zł 

zaoszczędzonych na następny, 1964 r.290 W 1966 r. co najmniej dwukrotnie zwiększano 

fundusz, najpierw do kwoty 5,7 mln zł, by ostatecznie wydać prawie 6 mln zł. Było to 

prawdopodobnie związane z przejęciem siatki agenturalnej, lokali kontaktowych oraz 

działań operacyjnych wraz z całą dokumentacją po byłym Zarządzie WSW KBW i WOP. 

W latach 1967–1969 nastąpił coraz większy wzrost funduszu, w przeciwieństwie do lat 

1962–1965 gdzie poziom funduszu był stały i wynosił 4,660 tys. zł.  

 Mimo wszystko można mówić o tendencji wzrostowej, kiedy organy WSW 

zaczynają w 1957 r. kwotą 2 mln zł, by osiągnąć wysokość funduszu do 7,6 mln zł w 1968 

r. Co ciekawe, w preliminarzu budżetowym na 1969 r. suma planowanego funduszu 

dyspozycyjnego została podniesiona do 8,4 mln zł. Wzrost rzeczywistych wydatków 

przedstawia wykres nr 1: 

 

                                                
290 Wcześniej tylko pula po byłych organach GZI została przekazana WSW. Jest to jedyny znany taki 
przypadek, że niewykorzystana pula z funduszu operacyjnego przeszła na następny rok. Podobnie w tym 
samym roku Departament Finansów MON zrobił z pulą zaoszczędzoną przez Zarząd II SG WP. Zob. CAW, 
Departament Finansów MON, 473/92/63, Preliminarz dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej na rok 1964, 21 I 1964 r., k. 206. 
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 Wydatki specjalne WSW w latach 1958–1961 oraz w 1966 r. były w całości 

rozdysponowywane, w latach 1962–1965 oraz w 1967 r. zaoszczędzono część sum, co 

spowodowało nawet obniżenie kwoty na wydatki specjalne WSW w 1963 r. o prawie 1 mln 

zł. W 1968 r. nastąpił wzrost o ponad 900 tys., co było prawdopodobnie spowodowane 

inwazją na Czechosłowację, ale także połączeniem rok wcześniej w jeden pion działań 

dochodzeniowych i śledczych, co mogło spowodować podniesienie wydatków. Co ciekawe, 

w 1969 r. planowano w preliminarzu podnieść kwotę na wydatki specjalne WSW do ponad 

7,8 mln zł, a więc prawie dwukrotnie większą niż planowana w preliminarzu na 1968 r. 

Wzrost rzeczywistych wydatków specjalnych WSW przedstawia wykres nr 2: 
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III. Kierownictwo WSW – szefowie i ich zastępcy 
 Na czele Wojskowej Służby Wewnętrznej stał szef, który kierował działalnością 

Szefostwa oraz sprawował nadzór i kierownictwo nad wszystkimi organami WSW i tym 

samym był przełożonym wszystkich żołnierzy WSW. Szef w zakresie swoich obowiązków 

i uprawnień wydawał odpowiednie rozkazy i przepisy (zarządzenia, wytyczne, instrukcje 

oraz dyrektywy) regulujące prace WSW. Dodatkowo zobowiązany był do wykonywania 

zadań mobilizacyjnych WSW, do współpracy z dowództwem wojskowym, kierownictwem 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Naczelną Prokuraturą Wojskową i Izbą Wojskową 

Sądu Najwyższego. 

 Szef WSW podlegał bezpośrednio ministrowi obrony narodowej, któremu składał 

sprawozdania z działalności i pracy organów WSW, meldował o stanie zabezpieczenia i 

ochrony wojska, o prowadzonych ważniejszych sprawach karnych i poszukiwaniach oraz 

naruszeniach tajemnicy państwowej i służbowej, a także przedkładał do decyzji projekty 

aktów normatywnych dotyczących WSW. Szef WSW był zobowiązany do informowania 

ministra, a także wiceministrów oraz szefów rodzajów wojsk i instytucji centralnych MON 

o stwierdzonych „ujemnych zjawiskach charakteru politycznego mających wpływ na stan 

gotowości bojowej wojska”1. 

 W gradacji służbowej szefowi WSW przysługiwały uprawnienia dowódcy okręgu 

wojskowego (rodzaju wojska)2. 

 Szef WSW w początkowym okresie funkcjonowania WSW miał jednego zastępcę3. 

W czerwcu 1957 r. nastąpiła zmiana, kiedy do etatu wprowadzono dwóch zastępców szefa, 

ds. kontrwywiadu i ds. porządkowych4. Kolejny etat z maja 1958 r. wprowadził już tylko 

                                                
1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Biblioteka byłych wojskowych organów 
bezpieczeństwa państwa polskiego (Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarządu II Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego) (dalej Biblioteka), 2603/1071, Statut Wojskowej Służby Wewnętrznej, MON-SWSW, 
Warszawa 1968, s. 7. Przedruk w: Umocowania prawne Wojskowej Służby Wewnętrznej, oprac. B. Kapuściak, 
„Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 31, s. 165–173. Stamtąd też cytat. 
2 Szefowi zarządu WSW przysługiwały uprawnienia dowódcy dywizji (związku taktycznego), a szefowi 
oddziału/wydziału WSW – dowódcy pułku. AIPN, Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej (dalej SWSW), 
2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 89; Z. 
Kamiński, Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, Warszawa, [1999], s. 19. Według 
Kamińskiego w żargonie oficerów WSW na szefa tych organów mówiono „Feliks”, zaczerpnięte zapewne od 
osoby Feliksa Dzierżyńskiego. Ibidem, s. 206. 
3 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Zarząd VI Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej 
Zarząd VI SG WP), 1544/73/3683, Etat nr 32/174 Szefostwa Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej, 10 
I 1957 r., k. 3. 
4 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3931, Etat nr 32/209 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 8 VI 
1957 r., k. 3. 
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jednego zastępcę szefa ds. kontrwywiadu5. Następny z kwietnia 1960 r. pozostawił zastępcę, 

ale bez wskazania jakie sprawy były w jego kompetencji. W grudniu 1961 r. nastąpiła 

kolejna zmiana. Skreślono w etacie zastępcę szefa WSW, a wprowadzono w roli zastępców 

szefów zarządów I i II oraz Wydziału Politycznego Szefostwa. Pełnili oni jednocześnie 

funkcję według swoich kompetencji, tj. jako zastępcy ds. kontrwywiadu (szef Zarządu I), 

ds. porządkowych (szef Zarząd II) oraz ds. politycznych (szef Wydziału Politycznego)6. W 

ten sposób wzmożono przede wszystkim polityczną kontrolę nad organami WSW. Etaty z 

czerwca 1962 r. oraz z lipca 1965 r. pozostawiły taki układ w kierownictwie SWSW bez 

zmian7. Kolejny etat, z maja 1967 r. zredukował liczbę zastępców do dwóch, z tym jeden 

bez określonych kompetencji, a drugi ds. politycznych8. 

 Według Statutu WSW zastępcy szefa tych organów kierowali działalnością 

Szefostwa i jego terenowych organów w zakresie zleconym przez szefa WSW, natomiast 

zastępca szefa WSW ds. politycznych działał zgodnie z normatywami organów partyjno-

politycznych Sił Zbrojnych PRL i w tym zakresie podlegał pod szefa GZP. Szef wraz z 

zastępcami oraz członkami powołanymi przez szefa WSW spośród oficerów którzy pełnili 

kierownicze funkcje w Szefostwie wchodzili w skład zespołu doradczego i opiniodawczego 

przy szefie9. 

 W omawianym okresie (tj. w latach 1957–1968) organami WSW kierowało dwóch 

szefów: Aleksander Kokoszyn (1957–1964) i Teodor Kufel (1964–1979) oraz dziewięciu 

zastępców: Tadeusz Pietrzak (1957–1961), Edward Radzieńczak (1957–1958), Teodor 

Kufel (1962–1964), Jerzy Mrówczyński (1965–1967), Czesław Kiszczak (1967–1973) 

Mieczysław Turkiewicz (1962–1967), Mieczysław Grudzień (1962–1965), Mieczysław 

Białek (1966–1968) i Eugeniusz Kućmierz (1968–1978). 

 

                                                
5 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 1958 
r., k. 3. 
6 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/450, Etat nr 32/255 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 4 IV 
1960 r., k. 3–4. 
7 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/906, Etat nr 32/275 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 VI 
1962 r., k. 3–3v i 4v; ibidem, 1678/84/1173, Etat nr 32/328 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 23 
VII 1965 r., k. 3–5. 
8 CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/135, Etat nr 32/357 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 V 
1967 r., k. 3–4. 
9 Umocowania prawne…, s. 157–176. W 1966 r. zespół przy szefie WSW, gen. Teodorze Kuflu, składał się z 
następujących osób: płk Mieczysław Białek (zastępca szefa ds. politycznych), płk Jerzy Mrówczyński 
(zastępca szefa-szef Zarządu I), płk Mieczysław Turkiewicz (zastępca szefa-szef Zarządu II), płk Jerzy 
Markuszewski (zastępca szefa Zarządu I), płk Wiktor Siennicki (szef Zarządu VI), płk Aleksander Dzwonek 
(szef Oddziału Kadr i Szkolenia) oraz płk Edward Zając (zastępca szefa Zarządu II-szef Oddziału I). Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/18163, Porządek dzienny Zespołu Szefostwa WSW w dniu 6 XII 1966 r., godz. 12.00, k. 
23. 
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1. Gen. bryg. Aleksander Kokoszyn 
 Aleksander Kokoszyn urodził się 18 grudnia 1904 r. w Rubieżewiczach (na terenie 

dzisiejszej Białorusi, w obwodzie mińskim) jako syn Stefana Kazimierza (narodowości 

białoruskiej, cieśla, pracownik pocztowy, zmarł w 1912 r. w zakładzie dla obłąkanych) i 

Marii (prawdopodobnie Marianna) z domu Zagrodzka (Polka, urodzona w Częstochowie, 

robotnica fabryczna)10. Miał jedną siostrę, Annę, urodzoną w 1910 r.11 We wczesnym 

dzieciństwie rodzice przenieśli się do Łodzi. Od 1910 r. rozpoczął naukę w miejscowej 

szkole podstawowej. Od 1911 r. Kokoszyn wychowywał się w domu sierot (rosyjskiej 

ochronce), ze względu, jak sam tłumaczył, na alkoholizm i chorobę psychiczną ojca12. 

Uciekł stamtąd w 1915 r. i podejmował pracę u chłopów w podłódzkiej wsi Przatów Dolny 

(w charakterze pastucha i parobka)13. W 1920 r. powrócił do Łodzi gdzie podjął się pracy 

gońca, a następnie robotnika. W latach 1922–1923 pracował w charakterze praktykanta w 

fabryce żaluzji drewnianych Aleksandra Kimpfela przy ul. Przędzalnianej 29. W 1923 r. 

ukończył kursy wieczorowe mechaniczne w Państwowej Szkole Włókienniczej uzyskując 

średnie wykształcenie. W tym czasie pracował jako robotnik w magazynach Magistratu 

Miasta (Wydział Zaopatrzenia), a następnie pomoc fachowa i ślusarz (fabryka „Robert 

Bidermann” przy ul. Smugowej 11) w Łodzi14. Od marca 1926 r. odbywał służbę wojskową 

w 6. pp 1. DP Legionów w Wilnie, gdzie uczęszczał do Szkoły Podoficerów Piechoty 

(ukończył tam także kurs rusznikarski) i zakończył służbę w stopniu plutonowego we 

wrześniu 1927 r.15 W tym samym roku wrócił do Łodzi i wstąpił do KPP (członek Komitetu 

                                                
10 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Poświadczenie obywatelstwa [Aleksandra Kokoszyna], Łódź, 
31 VII 1929 r., k. 2; ibidem, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 25; AIPN, Ministerstwo Obrony 
Narodowej (dalej MON), 2174/3796, Odpis odpisu skróconego aktu urodzenia, b.d., k. 56. Po ojcu Kokoszyn 
był wyznania prawosławnego, po matce narodowości polskiej. AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, 
Ankieta specjalna [Aleksandra Kokoszyna], 29 VIII [1945 r.], k. 6. 
11 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Ankieta specjalna [Aleksandra Kokoszyna], 29 VIII [1945 r.], 
k. 14. Anna, po mężu, Ditrych/Dytrych, pracowała jako maszynistka. Od 1941 r. miała ciężko chorować. W 
kwestionariuszu ewidencyjnym z 1961 r. w TAP Kokoszyn już jej nie wymienia. Zob. AIPN, MON, 
2174/3796, Zeszyt ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 1–6. 
12 AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 20 I 1949 r., k. 59. 
13 AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 7 XII 1953 r., k. 57. Organa 
Informacji WP twierdziły, że do 1921 r. pracował jako robotnik rolny w okolicach Łasku, a w okresie 1921–
1926 miał pracować w Łodzi, w Wydziale Zaprowiantowania oraz fabryce „Bidermann”. Zob. AIPN, Kolekcja 
Jerzego Trawniczka, 3308/2, Meldunek specjalny na założenie teczki kontrolno-obserwacyjnej, Katowice, 16 
X 1952 r., k. 5. 
14 AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 20 I 1949 r., k. 59–59v; ibidem, 
Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 7 XII 1953 r., k. 57v. Fabryka była położona przy ul. 
Smugowej 19. W innym życiorysie podaje, że pracował przy ul. Kilińskiego 2. Zob. AIPN, Kolekcja Jerzego 
Trawniczka, 3308/1, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 25. W rzeczywistości mógł pracować pod 
obydwoma adresami, fabryka „Robert Bidermann” ok. 1910 r. zajmowała 15 ha miasta Łodzi między ulicami 
Smugową, Franciszkańską i Kilińskiego. 
15 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Ankieta specjalna [Aleksandra Kokoszyna], 29 VIII [1945 r.], 
k. 10; ibidem, Arkusz ewidencji personalnej [Aleksandra Kokoszyna], b.d., k. 18; Archiwum Dokumentacji 
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Dzielnicowego „Bałuty Lewe”) oraz kontynuował pracę w fabryce „Robert Bidermann” na 

stanowisku ślusarza16. 

 19 marca 1934 r. urodziła mu się córka, Nadzieżda z nieformalnego związku z Wierą 

Kucuchą17.  

 W 1935 r. został usunięty z fabryki za działalność komunistyczną, następnie został 

skierowany przez KPP do Związku Robotników Przemysłu Metalowego, gdzie pracował 

jako sekretarz18. Od października 1938 r. miał pracować w fabryce przędzalniczej przy ul. 

Kątnej 6/8 jako maszynista19. Po wybuchu drugiej wojny światowej przeszedł wraz z 

ówczesną żoną, Stanisławą Sowińską20, w październiku 1939 r. na teren zajęty przez 

Sowietów21. Najpierw przeniósł się do Białegostoku, gdzie krótko pracował jako agitator do 

Zgromadzenia Narodowego, następnie, od listopada, do Uszacza22 (biał. Ушачы, obwód 

                                                
Osobowej i Płacowej w Milanówku (dalej ADOiP), Komitet Warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (dalej KW PZPR), 1733/22437, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Warszawa, 15 XI 1974 r., 
k. 3. 
16 M. T[arczyński], Gen. bryg. Aleksander Kokoszyn (1904–1979), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1979, 
nr 1 (87), s. 368; AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 20 I 1949 r., k. 59. 
Gdzie indziej wpisał zawód wyuczony: mechanik albo monter maszyn przędzalniczych, zob. ADOiP, KW 
PZPR, 1733/22437, Karta ewidencji członka (kandydata) PZPR, Warszawa, 22 XI 1972 r., k. 2; ibidem, 
Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Warszawa, 15 XI 1974 r., k. 3. 
17 AIPN, MON, 2174/3796, Zeszyt ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 2; AIPN, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej MSW), 2911/1, Karta o symbolu Mkr-2 z KOI Biura „C” MSW 
dotycząca Nadzieżdy Kokoszyn. 
18 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 25. 
19 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 25. Prawdopodobnie 
Kokoszyn pracował w fili Francuskiej Spółki Akcyjnej-Generalnej Kompanii Przemysłu Przędzalniczego 
Zakładów „Allart, Rousseau i S-ka” przy ul. Kątnej 19. 
20 Brak informacji kiedy Sowińska została żoną Kokoszyna. Poznali się w Łodzi w 1935 r. kiedy Kokoszyn 
działał w Związku Robotników Przemysłu Metalowego do którego KPP skierowało Sowińską. Należeć miała 
rok wcześniej do organizacji młodzieżowej „Haszomer Hacair”, członków której na polecenie KPP skłóciła i 
namówiła część z nich do przejścia do KPP. Zob. AIPN, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (dalej 
MBP), 0298/354, Protokół przesłuchania świadka, Warszawa, 18 I 1950 r., k. 14–15. 
Stanisława Sowińska, właśc. Necha Zalcman – ur. w 1912 r w Łodzi, w konspiracji używała ps. „Natka”, 
„Barbara”. W czasie wojny kolporterka i łączniczka, prowadziła kancelarię wywiadu GL/AL, była szefową 
sekretariatu Wydziału Informacyjnego AL w stopniu podporucznika. Kochanka, czy może bardziej „partyjna 
(„wojenna”) żona” Spychalskiego. Po wojnie kierowała Biurem Studiów GZI. W 1949 r. aresztowana i 
oskarżona o „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”. Zwolniona z WP dopiero w 1954 r., pracowała później 
w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Zob. P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 
(1941–1944), wyd. II popr., Warszawa 2006, s. 102–103; W. Bułhak, Donos wywiadu Gwardii Ludowej do 
gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 roku), „Prawo i Sprawiedliwość” 2008, 
nr 1/12, s. 411–424; M. Spychalski, Początek walki. Fragmenty wspomnień, Warszawa 1983, s. 120–121.  
21 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/5, O działalności Franciszka Jóźwiaka w Sztabie Głównym GL 
i AL [relacja Aleksandra Kokoszyna z 9 II 1972 r.], Warszawa, k. 43–44. 
22 W jednym z życiorysów podaje, że udał się do miejscowości Uszany bądź Uszaczy (AIPN, Kolekcja Jerzego 
Trawniczka, 3308/1, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 25; ibidem, 3308/6, [Notatki osobiste 
Aleksandra Kokoszyna]. b.d., k. 9). W pozostałych pomija ten fragment, pisząc tylko o Białymstoku i 
Baranowicach (AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 20 I 1949 r., k. 59v; 
AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 7 XII 1953 r., k. 58.) W 
dokumentacji GZI występuje Uszana. Prawdopodobnie chodzi o miasteczko Uszacz, zob. Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa (nakł. F. Sulimierskiego i 
W. Walewskiego) 1880–1914, s. 659. 
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witebski), gdzie był maszynistą. W maju 1940 r. wraz z Sowińską przeniósł się do Stołpiec 

(biał. Стоўбцы, obwód miński), gdzie pracował w tartaku, a jego żona jako bufetowa w 

rzeźni miejskiej. Dalej mieli prowadzić agitację w ramach Międzynarodowej Organizacji 

Pomocy Rewolucjonistom. W kwietniu lub maju 1941 r. trafił do Baranowicz (biał. 

Баранавічы, obwód brzeski), gdzie pracował jako mechanik maszynowy oraz miał pełnić 

rolę instruktora przy MOPR, Sowińska została zatrudniona w roli gońca w sądzie. Była też 

agitatorką MOPR23.W marcu 1942 r. ze względu na trwające działania wojenne na tym 

terenie przeniósł się do Warszawy, gdzie wstąpił w szeregi Gwardii Ludowej (miał pracować 

w centrali technicznej przy Sztabie Głównym jako kierownik drukarni „Gwardzista” – 

używał ps. „Olek”24) oraz został członkiem PPR25. W tym czasie poznał Mariana 

Spychalskiego, ps. „Marek”26. 29 września 1942 r. Kokoszyn został zatrzymany przez 

Gestapo podczas nalotu na lokal przy ul. Nowogrodzkiej 14, w którym dopiero co 

zorganizowano drukarnię. Kokoszyn został przesłuchany na miejscu w dość brutalny 

sposób, ale podtrzymywał, że jest ślusarzem i przyszedł właśnie naprawić zamek w drzwiach 

wezwany rzekomo przez właścicieli mieszkania. Ostatecznie został jednak uwięziony na 

Pawiaku, a następnie zesłany do KL Auschwitz, a później przewieziony do obozu 

koncentracyjnego w Oranienburgu, stamtąd miał trafić do filii tegoż obozu w Falkensee koło 

Berlina, gdzie pracował przy robotach ziemnych27. Opuścił obóz 27 kwietnia 1945 r. po 

zajęciu go dzień wcześniej przez Armię Czerwoną28. Po wojnie, w maju 1945 r., zgłosił się 

                                                
23 AIPN, MBP, 0298/354, Protokół przesłuchania świadka, Warszawa, 18 I 1950 r., k. 16. Gdzie indziej podaje 
rok 1940. Zob. AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 26. 
Ostatecznie Kokoszynowi zaliczono okres działalności rewolucyjnej od 1 VII 1927 r. do 1 IX 1949 r., zob. 
AIPN, MON, 2174/3796, Zestawienie, 16 VII 1970 r., k. 41. 
24 Centrala techniki była komórką w Sztabie Generalnym Gwardii Ludowej, zajmowała się wydawaniem prasy 
i nielegalnymi wydawnictwami. Zob. S. Sowińska „Barbara”, Lata walki, wyd. III poprawione, Warszawa 
1962, s. 27. 
25 M. Spychalski, Początek walki… s. 82 i 116–117.  
26 O tym spotkaniu, już po wydaniu drugiego numeru „Gwardzisty” zob. S. Sowińska „Barbara”, Lata walki…, 
s. 55–56. 
27 M. T[arczyński], Gen. bryg. Aleksander Kokoszyn…, s. 368. Spychalski opisuje cały przebieg zatrzymania 
Kokoszyna. Twierdzi też, że z Oświęcimia trafił do obozu w Gross-Rosen, a stamtąd dopiero do Oranienburga 
i Falkensee. Podobnie pisze Sowińska. Zob. M. Spychalski, Początek walki…, s. 123–124; S. Sowińska, 
Gorzkie lata. Z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia, Warszawa 2017, s. 66–67, 130; S. Sowińska 
„Barbara”, Lata walki…, s. 78. Jeszcze przed trafieniem do obozu Sowińska myślała, że Kokoszyn został 
rozstrzelany. Pogłoska jednak okazała się nieprawdziwa. Starała się go bezskutecznie wyciągnąć z więzienia. 
Zob. ibidem, s. 108–111, 115–116. W jednej z ankiet Kokoszyn podaje: „XI-[19]42 wywieziony do 
Oświęcimia (nr 76925), od IV-[19]43 do IV-[19]45 Sachsenhausen (nr 64277)”. Cyt.: ADOiP, KW PZPR, 
1733/22437, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Warszawa, 15 XI 1974 r., k. 3. 
28 AIPN, MON, 2174/3796, Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 20 I 1949 r., k. 59v; ibidem, 
Życiorys [pułkownika Aleksandra Kokoszyna], 7 XII 1953 r., k. 58; AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 
3308/1, Życiorys Kokoszyna Aleksandra, b.d., k. 26. 
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do wojska, gdzie po urlopie zdrowotnym29 został powołany do służby w GZI WP w stopniu 

majora30. Stopień majora został mu zatwierdzony z GL, chociaż służył w niej raptem od 

marca do września 1942 r. i nie brał udziału w żadnych walkach31. Ze służby przedwojennej 

w WP miał stopień plutonowego. Awans Kokoszyna był typowy dla ówcześnie tworzonych 

nowych „elit” wojskowych. Trzeba także pamiętać, że Kokoszyn był protegowanym 

Spychalskiego, wiernym mu zresztą do końca swojej służby, o czym dalej. 

 Do GZI trafił dopiero po 29 sierpnia 1945 r., rekomendowany przez 

zaprzyjaźnionego z nim gen. Mariana Spychalskiego, który wówczas pełnił funkcję zastępcy 

Naczelnego Dowódcy ds. polityczno-wychowawczych32. Rekomendacja Spychalskiego 

była następującej treści: „Ob[ywatelu] płk. Kożuszko. W uzgodnieniu z Marszałkiem 

[chodzi o Michała Rola-Żymierskiego – przyp. BK] skierowuję do Was do pracy 

ob[ywatela] mjr. Kokoszyna oficera AL”33. W sierpniu Spychalski już konkretnie wskazuje 

Kożuszce, gdzie ma być Kokoszyn zatrudniony, tj. na stanowisku zastępcy szefa Oddziału 

Informacji w łódzkim Okręgu Wojskowym34. Ostatecznie we wrześniu Spychalski 

zniecierpliwiony tak długą zwłoką żąda od Kożuszki meldunku w sprawie Kokoszyna, 

dodając „Dlaczego tak długo ludzie chodzą bez pracy i bez środków do życia. Proszę o 

przyspieszenie tej sprawy [podkreślenie w oryginale – BK]”35. I rzeczywiście od września 

1945 r. Kokoszyn został mianowany zastępcą szefa Oddziału Informacji Okręgu 

Wojskowego nr VI w Łodzi36. W tym czasie miał pełnić funkcję oficera objazdowego na 

odcinku Wieluń-Częstochowa. Z tego względu częściej mieszkał w Częstochowie, niż w 

                                                
29 Kokoszyn miał w tym czasie udać się na 6 tygodni do sanatorium dla podreperowania zdrowia. Po wyjściu 
z obozu ważył zaledwie czterdzieści kilogramów. Zob. S. Sowińska, Gorzkie lata…, s. 130; AIPN, MBP, 
0298/354, Pismo zastępcy Naczelnego Dowódcy WP ds. polityczno-wychowawczych, gen. bryg. Mariana 
Spychalskiego do szefa Służby Zdrowia WP, gen. [Michała] Moguczego, 22 V 1945 r., k. 7. 
30 AIPN, MON, 2174/3796, Zeszyt ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 1.  
31 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca gen. bryg. Aleksandra Kokoszyna s. Stefana, Warszawa listopad 1981 
r., k. 60. Wysługę lat policzono Kokoszynowi od 15 V 1945 r., chociaż zatwierdzenie stopnia w „odrodzonym” 
WP nastąpiło rozkazem personalnym ND WP nr 258 z 1 V 1945 r. Zob. ibidem, Zestawienie, 16 VII 1970 r., 
k. 41; ibidem, Informacja [dotycząca Aleksandra Kokoszyna], b.d., k. 32–33. Zob. także ibidem, Zeszyt 
ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 1v. 
32 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Podanie [mjr. Aleksandra Kokoszyna do płk. Piotra Kożuszki], 
Włochy, 29 VIII 1945 r., k. 28. Chociaż już w maju 1945 r. Kokoszyn złożył zobowiązanie i przeszedł badania 
lekarskie, zob. ibidem, Zobowiązanie, Włochy, 16 V 1945 r., k. 30; ibidem, Zaświadczenie lekarskie, 17 V 
1945 r., k. 29. 
33 Cyt. ibidem, [Rekomendacje gen. Mariana Spychalskiego], 14 V [19]45 r., k. 52. 
34 Ibidem, Pismo gen. Mariana Spychalskiego do płk Piotra Kożuszko, Warszawa, 26 VIII 1945 r., k. 51. 
35 Cyt. Ibidem, Pismo gen. Mariana Spychalskiego do płk Piotra Kożuszko, Warszawa, 3 IX 1945 r., k. 50. 
36 Ibidem, Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, Warszawa, 8 V 1947 r., k. 49; ibidem, Opinia 
służbowa szefa I-go Wydziału Głównego Zarządu Informacji WP, podpułkownika Kokoszyna [wystawiona 
przez płk. Jana Rutkowskiego, szefa GZI WP], Warszawa, 7 V 1947 r., k. 35; W. Tkaczew, Organa Informacji 
Wojska Polskiego 1943–1956. Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 2007, s. 68. Prawdopodobnie służbę w 
organach Informacji WP Kokoszyn rozpoczął 15 IX 1945 r., zob. AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, 
Informacja [dotycząca Aleksandra Kokoszyna], b.d., k. 32. 
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Łodzi, gdzie był zameldowany przy ul. Śródmiejskiej 4037. Awansował wtedy też na stopień 

pułkownika38. W tym czasie poznał go późniejszy szef WSW, wtedy porucznik, Czesław 

Kiszczak39. 27 lipca 1946 r. skierowana została na ręce ówczesnego szefa GZI, płk. 

Rutkowskiego skarga chor. Paliga (zastępcy oficera Informacji Oddziału Informacji DOW 

nr VI) m.in. na ppłk. Kokoszyna który miał wyzywać i bić go po twarzy. Powodem było 

przywłaszczenie sobie rzeczy przez chor. Paliga40. Postępowanie Kokoszyna nie wpłynęło 

jednak na jego karierę, bo od 2 września 1946 r. został szefem Wydziału I GZI WP41, a po 

wprowadzeniu nowego etatu w Informacji WP, od 1 marca 1948 r., szefem Oddziału I GZI42. 

Wydział I/Oddział I GZI odpowiedzialny był za ochronę kontrwywiadowczą Instytucji 

Centralnych MON. W tym czasie Kokoszyn „coraz gruntowniej” opanowywał metody pracy 

kontrwywiadowczej43. Do pracy operacyjnej nie był jednak w ogóle przygotowany. Nie 

posiadał też żadnego przeszkolenia wojskowego. Jego przygoda z wojskiem skończyła się 

prawie dwadzieścia lat wcześniej, bo w 1927 r. Nie miał też żadnego doświadczenia w 

kierowaniu kadrą. Dodatkowo w latach 1946–1949 był członkiem Komisji Kontroli 

Partyjnej WP44. Będąc szefem Oddziału I GZI Kokoszyn meldował Spychalskiemu, że 

„szereg ogniw w Sztabie zaśmieconych jest obcym i wrogim elementem, wymieniając 

nazwiska [Franciszka Kwiryna] Hermana, [Heliodora Józefa] Cepy, [Teodora] Naumienko, 

                                                
37 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Pismo szefa Wydziału „A” WUBP w Łodzi do szefa Wydziału 
III „A” MBP w Warszawie, Łódź, 3 V 1946 r., k. 41. Brak informacji gdzie mieszkał w Częstochowie. Matka 
z siostrą i ze szwagrem mieszkali wówczas w Łodzi przy ul. Cmentarnej 3a. 
38 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Wniosek awansowy, 10 VII 1947 r., k. 36. Podpułkownikiem 
został zaledwie rok od powołania do wojska, bo 9 V 1946 r., zob. AIPN, MON, 2174/3796, Zeszyt ewidencyjny 
Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 1; AIPN, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Okręg 
Warszawa (dalej ZBoWiD-OW), 3421/192, Deklaracja zgłoszenia członka Związku Uczestników Walki 
Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, 2 VI 1947 r., k. 1. 
39 Kiszczak tak to wspomina: „Poznałem go [Kokoszyna – przyp. BK] w 1946 roku w Łodzi, realizowaliśmy 
tam jedną ze spraw.” Cyt. B. Pacek, Różne barwy WSW, Warszawa 2014, s. 61 (wywiad z Czesławem 
Kiszczakiem). O jaką sprawę chodzi nie wiadomo. 
40 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Raport [chor. Paliga] do szefa Głównego Zarządu Informacji 
WP, płk. Rutkowskiego, 27 VII 1946 r., k. 43–44. 
41 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Wyciąg z rozkazu szefa Głównego Zarządu Informacji Wojska 
Polskiego nr 127 [Warszawa, 2 IX 1946 r.], 13 XI 1946 r., k. 42. Na wyciągu wpisany Oddział I zamiast 
Wydział I. Przeniesienie Kokoszyna było spowodowane likwidacją Łódzkiego Okręgu Wojskowego, a co za 
tym idzie Oddziału Informacji OW nr VI. Zob. W. Tkaczew, Organa Informacji…, s. 69. Kokoszyn w tym 
czasie dostał pochwałę za udział w likwidowaniu podziemia niepodległościowego w województwie łódzkim i 
kieleckim. Zob. AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Odpis pisma szefa Wydziału II GZI WP, płk. 
Ignacego Krzemienia do szefa Wydziału Personalnego GZP WP, mjr. Jerzego Dobrowolskiego, 4 VII 1946 r., 
k. 34. 
42 W. Tkaczew, Organa Informacji…, s. 18.  
43 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Opinia służbowa szefa I-go Wydziału Głównego Zarządu 
Informacji WP, podpułkownika Kokoszyna [wystawiona przez płk. Jana Rutkowskiego, szefa GZI WP], 
Warszawa 7 V 1947 r., k. 35. Podobna opinia wystawiona została w styczniu 1949 r. przez płk. Stefana Kuhla, 
ówczesnego szefa GZI. Zob. ibidem, Charakterystyka służbowa szefa Oddziału I-go Głównego Zarządu 
Informacji WP, styczeń 1949 r., k. 37. 
44 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/6, [Notatki osobiste Aleksandra Kokoszyna]. b.d., k. 7. 
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[Józefa] Kuropieski, [Stefana Adolfa] Mossora i inn[ych]. Podał przy tym, że Herman w 

czasie okupacji był szefem biura studiów i zastępcą szefa Oddziału II K[omendy] G[łównej] 

A[rmii] K[rajowej]”45. Według ustaleń oficerów Informacji WP: „Spychalski wiedział, że 

ludzie ci są w ciągłym rozpracowaniu Gł[ównego] Zarz[ądu] Inf[ormacji], gdyż 

systematycznie był informowany o napływających na wspomnianych kompromitujących 

materiałach. Mimo to, w lipcu 1948 r. awansował Hermana, Kuropieskę, Cepę, [Eugeniusza 

Ignacego] Luśniaka i [Brunona] Remiszewskiego [powinno być: Romiszewskiego – uwaga 

BK] do stopni generalskich. Postepowanie Spychalskiego spowodowało stępienie czujności 

w aparacie Inf[ormacji], a nawet obawy przed rozpracowaniem tych ludzi” [sic]46. 

 Kokoszyn został od 10 grudnia 1948 r. przeniesiony, co ciekawe, z dyspozycji szefa 

GZI (nie wiadomo od kiedy pozostawał w dyspozycji szefa GZI) do Departamentu 

Personalnego MON na stanowisko zastępcy szefa ds. organizacji i planowania47. W 

rzeczywistości organy Informacji WP opuścił w styczniu 1949 r.48 Powodem odwołania 

Kokoszyna miało być aresztowanie jego ówczesnej żony – ppłk Stanisławy Sowińskiej, 

która od czasu okupacji była „prawą ręką” Mariana Spychalskiego49. Nota bene Sowińska 

także pracowała w organach Informacji WP na stanowisku szefa Biura Studiów GZI, a 

wcześniej w stopniu majora w Naczelnym Dowództwie WP50. 

                                                
45 Cyt.: AIPN, MBP, 0298/354, Kokoszyn Aleksander, b.d. [1949 r.], k. 11–12. 
46 Cyt.: ibidem, k. 12. Wszyscy wymienieni zostali zarządzeniem prezydenta RP z 10 VII 1948 r. nominowani 
na stopień generała brygady. Ich biogramy zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 
1943-1990 (A–H), Toruń 2010, s. 224–228; 513–516; idem, Generałowie i admirałowie… (I–M), s. 330–334; 
385–389; idem, Generałowie i admirałowie… (M–S), s. 20–26, 49–52, 317–319. Na temat Mossora zob. też: 
J. Pałka, Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa, Warszawa 2008. 
47 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Wyciąg z rozkazu personalnego nr 872, Warszawa 7 XII 1948 
r., k 48; AIPN, MON, 2174/3796, Wyciąg z rozkazu personalnego nr 872, Warszawa 7 XII 1948 r., k 54.  
48 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Karta odejścia, 19 I 1949 r., k. 46; ibidem, Pismo [szefa 
Wydziału Personalnego GZI?] do szefa Departamentu Personalnego MON, płk. Turskiego, 19 I 1949 r., k. 39; 
ibidem, Zobowiązanie, 19 I 1949 r., k. 45; ibidem, Charakterystyka służbowa szefa Oddziału I-go Głównego 
Zarządu Informacji WP – płk. [wystawiona przez płk. Stefana Kuhla, szefa GZI], styczeń 1949 r., k. 37. 
49 Na temat zatrzymania Sowińskiej, śledztwa i wytoczonego jej procesu oraz o sprawie Gomułki i 
Spychalskiego zob. R. Spałek, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w 
kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warszawa 2014, s. 53–179 oraz 397–803. 
50 List Stanisławy Sowińskiej „Barbary” (listopad 1989 r.) [w:] S. Marat, J. Snopkiewicz, Ludzie bezpieki. 
Dokumentacja czasu bezprawia, Warszawa 1990, s. 390 (nowsze wydanie: J. Snopkiewicz, Bezpieka. Zbrodnia 
i kara?, Warszawa 2018, s. 497–498). Sowińska z Kokoszynem mieszkali wtedy razem we Włochach (obecnie 
dzielnica Warszawy), przy ul. Łuki Małe 8. Wcześniej Sowińska mieszkała w Warszawie przy ul. Lądowej 
11/15. Zob. AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Ankieta specjalna [Aleksandra Kokoszyna], 29 VIII 
[1945 r.], k. 15; ibidem, Spis rodziny i krewnych, b.d. [1945 r.], k. 10. Później mieli się rozejść. Kokoszyn nie 
wpisał jej już jako małżonki do Zeszytu ewidencyjnego z 1961 r. Zob. AIPN, MON, 2174/3796, Zeszyt 
ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 2. Zob. także: B. Pacek, Różne barwy…, s. 32 (wywiad 
z Tadeuszem Pietrzakiem). Do wywiadu tego, zresztą jak do wszystkich w tej publikacji, trzeba podchodzić 
bardzo ostrożnie. Niestety jest wiele przekłamań w relacji Pietrzaka, chociażby odnośnie samego Kokoszyna. 
Drugą żoną Kokoszyna była Janinę zd. Jaskuła. Brak jednak szerszych informacji o niej. Zob. J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie… (I–M), s. 200. 
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 Sowińska tak wspomina wyrzucenie męża z organów Informacji WP: „Mój 

ówczesny mąż, Aleksander Kokoszyn, szef Oddziału I GZI, przyniósł mi teczkę dotyczącą 

organizacji z okresu okupacji, pod nazwą »Muszkieterowie«. Sądził, że dokumenty w niej 

zawarte, zainteresują Biuro Studiów w jego pracach. 

 Taka praktyka nie łamała w niczym ustalonego regulaminu – przynosili mi do Biura 

Studiów dokumenty i inni szefowie oddziałów. 

 Ledwo teczka znalazła się u mnie, zadzwonił do mnie [Roman] Romkowski51, żebym 

mu ją przesłała. Uczyniłam to natychmiast. Wtedy teczki od męża zażądał [Stefan] Kuhl52. 

Dowiedziawszy się, że nie ma jej u siebie, kazał mu się stawić do swojego gabinetu. Tutaj 

posadził go w kącie, na taborecie, jak więźnia podczas przesłuchania i obrzucił go, bądź co 

bądź równego mu stopniem pułkownika, stekiem niewybrednych, wulgarnych epitetów. 

Poczem oznajmił mężowi, że zostaje usunięty z GZI za niedopuszczalne wydawanie 

dokumentów poza obręb oddziału. 

 Usunięcie męża poprzedziło moje własne, konkretnie: za przekazanie teczki 

»Muszkieterów« do UB. To była prymitywna prowokacja dokonana wspólnie przez Kuhla 

i Romkowskiego, żeby pozbyć się z GZI niewygodnych im ludzi oddanych Spychalskiemu 

i Gomułce”53. 

W październiku 1949 r. rozpatrywano kandydaturę Kokoszyna na stanowisko 

dyrektora Biura Wojskowego w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego, jednak najwyraźniej nie 

została uwzględniona, bo ostatecznie Kokoszyn został mianowany od 31 grudnia 1949 r. 

szefem Oddziału III Werbunkowego Sztabu Komendy Głównej Powszechnej Organizacji 

„Służba Polsce”54. Dla organów Informacji WP była to posada na pewno „bezpieczniejsza” 

niż zajmowanie przez Kokoszyna jednego z kluczowych stanowisk w GZI55. Półtora roku 

                                                
51 Roman Romkowski (znany jako Natan Grinspan-Kikiel lub Menasze Grinszpan), ur. 16 II 1907 r. w 
Krakowie. Kariera w aparacie bezpieczeństwa: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/45525 (dostęp 15 VII 
2020 r.). 
52 Stefan Kuhl, ur. 19 II 1917 r. w Kielcach. Kariera w aparacie bezpieczeństwa: 
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/95294 (dostęp 15 VII 2020 r.). 
53 Cyt. za: List Stanisławy Sowińskiej „Barbary” (listopad 1989 r.) w: S. Marat, J. Snopkiewicz, Ludzie 
bezpieki…, s. 393. 
54 AIPN, MON, 2174/3796, Pismo marszałka Michała Żymierskiego, ministra O[brony] N[arodowej], do 
wicepremiera Hilarego Minca, 31 X 1949 r., k. 53; K. Lesiakowski, Werbunek młodzieży do brygad 
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (1948–1955), „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 36/2, s. 155–175. Co 
ciekawe, właśnie 28 X 1949 r. z Kokoszynem przeprowadził rozmowę płk. Stefan Kuhl, gdzie rozpytywał go 
o Spychalskiego. Zob. AIPN, MBP, 0298/354, Rozmowa z Kokoszynem [płk. Stefana Kuhla], Warszawa, 28 
X 1949 r., k. 2–6; ibidem, Wyciąg rozmowy płk. Kuhla z Kokoszynem z dn. 28 X 1949 r. dot[yczący] 
Spychalskiego, b.d., k. 10. 
55 Tym bardziej, że Kokoszyn był dalej przesłuchiwany ze względu na kontakty z Sowińską i Spychalskim, 
zob. AIPN, MBP, 0298/354, Protokół przesłuchania świadka Aleksandra Kokoszyna, Warszawa, 18 I 1950 r., 
k. 14–17. 
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później, bo 1 czerwca 1951 r. został komendantem Zgrupowania (Batalionów) Zastępczej 

Służby Wojskowej (jako pion PO „SP” podlegał w zakresie organizacji i dowodzenia 

ministrowi obrony narodowej)56, a po reorganizacji, od 2 listopada 1951 r. został dowódcą 

2. Brygady Zastępczej Służby Wojskowej w Chorzowie, a następnie 2. Brygady Pracy57. 

Przeniósł się wobec tego do Chorzowa i zamieszkał przy ul. Zjednoczenia 1. Przez ten okres 

opiniowany pozytywnie, ale wypominane mu były „małe zdolności dowodzenia”, stąd 

dyscyplina i morale na jednostce były „ledwo dostateczne”. Przy tym rozpowiadał, że 

aresztowanie żony było „nieporozumieniem”58. W tym czasie prowadzono przeciwko niemu 

dochodzenie, próbowano włączyć go do tzw. „grupy Spychalskiego”. Ze względu na 

uwięzienie Sowińskiej Kokoszynowi pozostała na wychowaniu i utrzymaniu córka z 

poprzedniego związku. Tak wspomina go była żona: „Łatwy w pożyciu codziennym, 

ustępliwy w drobiazgach – zawodził zawsze wtedy, kiedy najbardziej potrzebne mi było 

wsparcie. Zawiódł przed wojną, kiedy siedziałam. Ani jednej paczki, listu. Inna kobieta. 

Zawiódł w pierwszym okresie wojny; głównie z powodu mojego pochodzenia; zląkł się 

niebezpieczeństwa grożącego mu, gdyby był razem ze mną. Zawiódł wtedy jako mąż, jako 

przyjaciel, jako człowiek. Wyniosłam do niego z tego okresu wstręt fizyczny”59. 

Wtedy też Oddział Informacji ds. ZSW podlegający Zarządowi Informacji KBW i 

WOP zaczął zbierać na Kokoszyna materiały operacyjne zakładając mu teczkę kontrolno-

obserwacyjną60. Według donosów agenturalnych informatora ps. „Ostrowski” Kokoszyn 

pełniąc funkcję dowódcy batalionów pracy nie robił odprawy z oficerami, a maszynistki 

przyjmował do pracy jeżdżąc do nich do domu61. Dodatkowo rozkładał urlopy oficerom na 

pojedyncze dni (nie mogli brać dłuższych urlopów), wbrew przepisom i nie prowadził wśród 

                                                
56 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/1, Odpis wyciągu z rozkazu personalnego nr 427 [z 22 V 1951 
r.], k. 56; E.J. Nalepa, Wojskowe bataliony górnicze w Polsce w latach 1949–1959, „Przegląd Historyczny” 
1994, nr 1, s. 127. 
57 Szerzej zob. P. Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, Warszawa 
2003, s. 238–247; idem, Bataliony budowlane i pracy w Wojsku Polskim [w:] Studia i materiały z dziejów 
opozycji i oporu społecznego, t. 2, red. Ł. Kamiński, Warszawa 1999, s. 123–142; K. Bosek, Tajemnice 
czarnych baronów. Żołnierze-górnicy 1949–1959, Warszawa 2013; Z. Wojdalski, Wojskowy Korpus Górniczy, 
„Dzieje Najnowsze” 1983, nr 3, s. 141–144. 
58 AIPN, MON, 2174/3796, Opinia służbowa za okres 1 I 1952 do 31 XII 1952 r., 15 IV 1953 r., k. 21–21v; 
AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/2, Opinia służbowa za okres 1 I 1952 do 31 XII 1952 r., 15 IV 1953 
r., k. 51–52. 
59 Cyt. za: S. Sowińska, Gorzkie lata…, s. 129. Kokoszyn próbował jednak przesyłać w tym czasie żonie paczki. 
Zob. ibidem, s. 294. Sowińska został aresztowana w kwietniu 1938 r. za działalność w MOPR. Siedziała rok 
w więzieniu w Łodzi przy ul. Kopernika. AIPN, MBP, 0298/354, Protokół przesłuchania świadka Aleksandra 
Kokoszyna, Warszawa, 18 I 1950 r., k. 15. 
60 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/2, Postanowienie o założeniu teczki kontrolno-obserwacyjnej, 
Katowice 14 X 1952 r. [wniosek zatwierdzony 17 X 1952 r.], k. 4; ibidem, Meldunek specjalny na założenie 
teczki kontrolno-obserwacyjnej, Katowice 16 X 1952 r., k. 5. 
61 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/2, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Ostrowski”, 11 IX 
1951 r., k. 16. 
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nich pracy politycznej62. Miał też faworyzować kpt. Bilińskiego, którego mianował szefem 

Wydziału Organizacyjnego 2. Brygady Pracy. U kpt. Bilińskiego zresztą często bywał w 

mieszkaniu na organizowanych obiadach i podwieczorkach czym wkupił się on w łaski 

Kokoszyna63. Podobnym przywilejem cieszył się szer. Stefan Beczała, który był adiutantem 

Kokoszyna i przed jego gabinetem reperował zegarki w godzinach służbowych pobierając 

za to pieniądze64. 

Od 6 października 1954 r. Kokoszyn ponownie znalazł się w Komendzie Głównej 

PO „SP” w Warszawie, gdzie miał być wyznaczony do służby poza wojskiem, ze względu 

na reorganizację pozostał poza etatem65. Było to spowodowane rozwiązaniem dowództwa 

1. i 2. Brygady Pracy i przeniesieniem kierownictwa jednostek ZSW z Katowic (wówczas 

Stalinogrodu) do Warszawy66. Kokoszyn pełnił funkcje szefa Oddziału Brygad Prac 

Społecznych i Werbunku Komendy Głównej PO „SP” oraz szefa Kierownictwa Jednostek 

ZSW, jednocześnie zastępcy Komendanta Głównego PO „SP” ds. ZSW67, następnie, po 

kolejnych reorganizacjach, dowódcy Wojskowego Korpusu Górniczego (22 marca – 8 

grudnia 1956 r.)68. Dwie ostatnie funkcje znów pełnił na Śląsku (dowództwo było w 

Stalinogrodzie/Katowicach)69. Pewnie tam też Kokoszyn dostał przydział na mieszkanie 

                                                
62 Ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, 7 VIII 1952 r., k. 22; ibidem, Doniesienie 
agenturalne informatora ps. „Rak”, 18 VIII 1952 r., k. 24–25; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. 
„Rak”, 22 VIII 1952 r., k. 29; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, 15 X 1952 r., k. 37. Brak 
danych co do imienia kpt. Bilińskiego. 
63 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/2, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Podhalaniec”, 20 
VIII 1952 r., k. 27; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, b.d. [sierpień/wrzesień 1952 r.], k. 
31; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, b.d. [wrzesień 1952 r.], k. 33–34; ibidem, 
Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, b.d. [wrzesień 1952 r.], k. 35–36; ibidem, Doniesienie 
agenturalne informatora ps. „Wróbel K”, 3 XI 1952 r., k. 38; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. 
„Rak”, 15 XI 1952 r., k. 40; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, b.d. [listopad 1952 r.], k. 
41; ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Rak”, b.d. [listopad 1952 r.], k. 42; ibidem, Doniesienie 
agenturalne informatora ps. „Wróbel K”, 22 XI 1952 r., k. 45. 
64 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/2, Meldunek agenturalny informatora ps. „Wróbel K”, 7 XI 1953 
r., k. 53–54. 
65 AIPN, MON, 2174/3796, Wniosek [dotyczący przeniesienia płk. Aleksandra Kokoszyna], 15 IX 1954 r., k. 
18–18v. 
66 E.J. Nalepa, Wojskowe bataliony górnicze…, s. 128. 
67 AIPN, MON, 2174/3796, Wniosek [dotyczący przeniesienia płk. Aleksandra Kokoszyna], 2 II 1955 r., k. 
15–15v. 
68 AIPN, MON, 2174/3796, Zeszyt ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 4v. Nalepa podaje, 
że Kokoszyn funkcję dowódcy pełnił do 11 XII 1956 r., zob. E.J. Nalepa, Wojskowe bataliony górnicze…, s. 
128. 
69 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/6, [Notatki osobiste Aleksandra Kokoszyna], b.d., k. 19; P. 
Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy…, s. 242; Z. Wojdalski, Wojskowy Korpus Górniczy…, s. 141–144. 
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służbowe70. Wojskowy Korpus Górniczy został sformowany na bazie jednostek ZSW, ale 

podlegał bezpośrednio Ministerstwu Górnictwa Węglowego71. 

Równocześnie Kokoszyn robił karierę w szeregach partii. W marcu 1954 r. podczas 

III Zjazdu PZPR został wybrany zastępcą członka KC PZPR, podobnie w czerwcu 1964 r. 

na IV Zjeździe PZPR oraz w listopadzie 1968 r. na V Zjeździe PZPR72. W latach 1959–1968 

był też członkiem Komitetu Warszawskiego PZPR73.  

Po zmianach październikowych 1956 r. Kokoszyn powrócił do GZI. Zapewne znów 

dzięki protekcji Spychalskiego, który został ministrem obrony narodowej (od 13 listopada 

1956 r.)74. Kokoszyn objął stanowisko szefa GZI 8 grudnia 1956 r., a po przekształceniach 

w 1957 r. szefa WSW (17 stycznia 1957 – 13 listopada 1964 r.)75, chociaż początkowo 

kandydatem na to stanowisko był Mieczysław Moczar76. Uchwałą Rady Państwa PRL nr 

53/58 z 3 lipca 1958 r. został awansowany do stopnia generała brygady (rozkaz personalny 

MON nr 298 z 14 lipca 1958 r.)77. Kokoszyn miał za zadanie oczyścić struktury 

przekształcających się organów kontrwywiadu wojskowego z oficerów, na których ciążyły 

zarzuty stosowania brutalnych metod podczas prowadzenia śledztw78. Wydaje się, że 

Kokoszyn próbował się mścić na niektórych oficerach informacji. Tak było w przypadku, 

przeniesionego już do cywila, płk. Stefana Kuhla, który został aresztowany w czerwcu 1957 

                                                
70 Brak szczegółowych danych, gdzie mieszkał w tym okresie. Sowińska podaje, że w Katowicach. 
Jednocześnie pisze, że w Warszawie dysponował Kokoszyn drugim mieszkaniem. Zob. S. Sowińska, Gorzkie 
lata…, s. 294 i 306. 
71 E.J. Nalepa, Wojskowe bataliony górnicze…, s. 128. 
72 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/6, [Notatki osobiste Aleksandra Kokoszyna], b.d., k. 7. 
73 J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 199. 
74 Spychalski zostając ministrem obrony narodowej sięgnął po ludzi wywodzących się z GL/AL. Ściągnął 
ponownie na szefa GZP gen. Janusza Zarzyckiego, powołał na szefa Departamentu Kadr MON gen. Jerzego 
Fonkowicza, na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP gen. Zygmunta Duszyńskiego, na szefa Zarządu II SG 
WP, gen. Grzegorza Korczyńskiego, na szefa WSW płk. Aleksandra Kokoszyna, na jego zastępcę ppłk. 
Teodora Pietrzaka. Zob. T. Pióro, Armia ze skazą. W Wojsku Polskim 1945–1968 (wspomnienia i refleksje), 
Warszawa 1994, s. 250. 
75 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 01/57, Warszawa, 17 I 1957 
r., k. 4. 
76 Kandydatura ta w protokole posiedzenia Biura Politycznego PZPR miała zostać skreślona ręką Władysława 
Gomułki. Zob. Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944–1956, oprac. J. Poksiński, A. Kochański, K. 
Persak, Warszawa 2003, s. 38. Mogło to świadczyć o tym, że Kokoszyn cieszył się zaufaniem nie tylko 
Spychalskiego, ale i Gomułki. Mogło to jednak wynikać, jak twierdził Franciszek Szlachcic ze złośliwości 
Gomułki: „Gomułka lubił upokarzać. W 1956 roku zamiast powołać Moczara na stanowisko szefa resortu 
spraw wewnętrznych (odchodził ze stanowiska ministra PGR), skierował go na stanowisko wiceministra. Gdy 
w latach 1964–68 Moczar był ministrem, Gomułka wielokrotnie robił mu różne afronty. W 1965 roku zarządził 
wyłączenie wojsk wewnętrznych (KBW i WOP) z MSW i włączenie ich do Ministerstwa Obrony Narodowej”. 
Cyt. F. Szlachcic, Gorzki smak władzy, Warszawa 1990, s. 101. 
77 AAN, KC PZPR, V/59, Notatka w sprawie akcji mianowani i odznaczeń oficerów Sił Zbrojnych w roku 
1958, 26 VI 1958 r., k. 327; AIPN, MON, 2174/3796, Wniosek o mianowanie na stopień generała brygady, 
lipiec 1958 r., k. 12–12v. Zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 197–199; H.P. Kosk, 
Generalicja Polska. Popularny słownik biograficzny, t. 1: A–Ł, Pruszków 1998, s. 234. 
78 P. Piotrowski, Wojskowa Służba Wewnętrzna 1957–1989, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 
6 (17), s. 34. 
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r. i przewieziony wraz z grupą oficerów do budynku Szefostwa WSW i przetrzymywany w 

piwnicy79. 

W 1957 r. wszedł też w skład Rady Wojskowej MON z racji pełnienia funkcji szefa 

WSW80. 

Gen. Czesław Kiszczak twierdził, że Kokoszyn sobie specjalnie nie radził, ale z 

każdym kłopotem przychodził do niego81. Co ciekawe podobnie uważał Pietrzak, który 

wspominał, że Kokoszyn dopiero w 1957 r. zaczął się uczyć pracy kontrwywiadowczej82. 

Gen. Wojciech Jaruzelski oceniał go dość krytycznie: „generał Aleksander Kokoszyn, który 

miał, powiedzmy, historyczne zasługi, ale nie był według mnie postacią obdarzoną przez 

naturę wybitnymi zdolnościami i inteligencją. Raczej był postacią groteskową. Nikt nie 

kwestionował jego uczciwości, zasług, ale nie był to człowiek dużego formatu”83. A gdzie 

indziej: „Kokoszyn to był sklerotyk, to był, to był na swój sposób porządny, ale, ale zupełnie 

nieprzydatny”84. Podobne oceny wystawił mu gen. Tadeusz Pietrzak, jego zastępca: 

„Niezbyt inteligentny, ale niewadzący nikomu, a przede wszystkim wierny Spychalskiemu, 

który bardzo go cenił. Była to postać dużej łagodności, nie lubił kłopotów”85.  

                                                
79 S. Sowińska, Gorzkie lata…, s. 330–331. Płk Kuhl miał być przetrzymywany tylko kilka godzin i 
wypuszczony po interwencji marszałka Spychalskiego. Odpowiedzialność karną za stosowanie brutalnych 
metod ponieśli płk Władysław Kochan i ppłk Mieczysław Notkowski skazani w 1959 r. na trzy lata więzienia. 
80 „W 1957 r. Biuro Polityczne KC PZPR postanowiło utworzyć w Ministerstwie Obrony Narodowej Radę 
Wojskową. W składzie tej Rady znalazło się 14 osób: Marian Spychalski, Jerzy Brodziłowski, Janusz Zarzycki, 
Zygmunt Duszyński, Marian Graniewski, Jan Frey-Bielecki, Józef Kuropieska, Jan Wiśniewski, Zygmunt 
Huszcza, Czesław Wawryszak, Wiktor Ziemiański, Grzegorz Korczyński, Aleksander Kokoszyn i Jerzy 
Fonkowicz. Miała się ona zbierać raz w miesiącu i rozpatrywać podstawowe zagadnienia organizacji, szkolenia 
i stanu wojska. Sprawami Rady Wojskowej MON z ramienia Biura Politycznego miał się zajmować 
Władysław Gomułka. Sekretariat KC PZPR winien zapraszać szefa Głównego Zarządu Politycznego WP na 
posiedzenia Sekretariatu, na którym omawiane będą sprawy związane z wojskiem i praca organizacji 
partyjnych w wojsku”. Cyt. za: J. Kuropieska, Wspomnienia z lat 1956–1968, cz. 2: Od października do marca 
w siłach zbrojnych, Warszawa 1994, s. 144. 
81 B. Pacek, Różne barwy…, s. 62–63 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem). 
82 B. Pacek, Różne barwy…, s. 32 (wywiad z Tadeuszem Pietrzakiem). 
83 Cyt. za: B. Pacek, Różne barwy…, s. 13 (wywiad z Wojciechem Jaruzelskim). 
84 Cyt. za: Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact. Oral History Interviews with Polish 
Generals. Rozmowa [prof. Jerzego Poksińskiego] z generałem Wojciechem Jaruzelskim, 
http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/20671/ipublicationdocument_singledo
cument/51f79d70-842c-4064-865a-d5391fba7bbd/pl/9Jaruzelski.pdf (dostęp 20 V 2020 r.), s. 24. 
85 Cyt. za: B. Pacek, Różne barwy…, s. 32 (wywiad z Tadeuszem Pietrzakiem). Rzeczywiście dobroduszność 
Kokoszyna widać w rozkazach, gdzie za ciągłe zaniedbywania pracy operacyjnej, liczne błędy i 
niedociągnięcia kpt. Piotr Pomorski, starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Gdańsk ds. KW nie został 
wydalony ze służby (mimo, że wnioskował o to szef Zarządu WSW POW), a jedynie odroczono mu nadanie 
wyższego stopnia oficerskiego na okres jednego roku. „Postanowiłem dać mu możliwość naprawienia błędów 
i zmiany swojego postępowania”. Zob. AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 098, 9 V 1959 r., k. 227. Stamtąd też cytat. Podobna sytuacja miała też miejsce w Oddziale 
WSW Krosno Odrzańskie, gdzie por. Eugeniusz Kaczmarczyk, starszy pomocnik szefa ds. KW zaniedbywał 
notorycznie pracę operacyjną za co czterokrotnie był karany dyscyplinarnie. Ponieważ nie przynosiło to 
pozytywnych rezultatów został przez Kokoszyna zdjęty ze stanowiska i wyznaczony na niższe stanowisko (ale 
na etacie kapitana) w pionie porządkowo-dochodzeniowym WSW. Zob. ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0123, Warszawa 17 VI 1959 r., k. 306. Takich zaniżonych kar wobec oficerów 
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Okres jego służby w organach WSW to głównie organizowanie i rozszerzanie 

struktur, dopasowując je do nowych możliwości. Kokoszyn próbował także zmienić sposób 

pracy kontrwywiadowczej na bardziej ofensywny. Za jego kadencji formowano i 

rozformowywano jednostki terenowe oraz związków taktycznych, próbując w ten sposób 

wypracować metodę jak najlepszej osłony wojska. Z drugiej strony to okres unormowania 

formalnego działalności organów WSW, wprowadzanie normatywów regulujących pracę i 

metody działania, poprawek i wszelkich pomocniczych zarządzeń oraz dyrektyw. Pamiętać 

trzeba także, że to okres odbudowywanie wizerunku służb i propagowanie współpracy 

wśród szerokiej rzeszy żołnierzy z tymi organami oraz usprawnianie sposobu działania 

nowego, dochodzeniowo-porządkowego pionu oraz aparatu śledczego. Jednocześnie jest to 

czas intensywnego rozpracowania alumnów służących w „ludowym” wojsku, jak i Kościoła 

katolickiego. 

Po mianowaniu Kokoszyna szefem GZI nie wróciła do niego jego żona, Stanisława 

Sowińska (zwolniona z więzienia w grudniu 1954 r.), pomimo rzekomych prób namawiania 

jej do tego przez samego Gomułkę, który wskazywał na aspekt podniesienia jej męża do 

stopnia generała brygady86. 

W czasie sprawowania funkcji szefa WSW Kokoszyn ukończył eksternistycznie 

studia z fakultetem ogólnowojskowym w ASG (1961 r.)87. Obronił wtedy pracę pt. „Niektóre 

problemy organizacji pododdziałów regulacji ruchu WSW i wykorzystanie tych 

                                                
organów WSW było sporo, chyba, że dotyczyły one żołnierzy służby zasadniczej albo nadterminowej, wtedy 
z reguły byli wydalani z wojska. W przypadku nieuzasadnionego użycia broni i nadużywania alkoholu 
Kokoszyn potrafił być jednak bezwzględny i wydalał z organów WSW. Tak było w przypadku sierż. zaw. 
Stanisława Pakulskiego, kierownika parkowej stacji obsługi 90. kompanii samochodowej SWSW, który na 
przyjęciu imieninowym swojego kuzyna wypił za dużo alkoholu i oddał kilka strzałów z pistoletu służbowego 
przez okno i w sufit. Za używanie broni bez uzasadnienia i w wyniku już dwukrotnego karania za przewinienia 
popełnione pod wpływam alkoholu Kokoszyn rozkazał usunąć Pakulskiego z WSW i przenieś go do rezerwy. 
Zob. AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 023, 29 I 1960 r., k. 76. 
Kokoszyn już na wstępie przestrzegał: „Dość prowadzenia za rączkę, dość wycierania chusteczką 
zasmarkanego nosa. Pożegnamy się w 24 godzinach i to trzeba powiedzieć każdemu że jak będzie siadał do 
kielicha to niech pomyśli że to może być jego ostatni kielich w wojskowym mundurze. Opilstwa i 
[c]huligaństwa nie będziemy u nas tolerować”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady 
kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 91. 
86 S. Sowińska, Gorzkie lata…, s. 331. O stosunku obojga do siebie zob. ibidem, s. 294–295. 
87 AIPN, MON, 2174/3796, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Warszawa 22 IV 1961 r., k. 46. Od tej 
pory wpisywał, że ma wykształcenie wyższe, zob. ADOiP, KW PZPR, 1733/22437, Karta ewidencji członka 
(kandydata) PZPR, Warszawa, 22 XI 1972 r., k. 2; ibidem, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Warszawa, 
15 XI 1974 r., k. 3. 
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pododdziałów w działaniach zaczepnych”88. Miał także ukończyć szkołę specjalną w 

ZSRS89. 

Od 14 listopada 1964 r. znalazł się w dyspozycji ministra obrony narodowej, a od 26 

stycznia 1965 r. został naznaczony na sekretarza Komitetu Partyjnego MON (do 31 lipca 

1967 r.)90, a następnie starszego doradcę szefa GZP WP ds. organizacji społeczno-

politycznych i paramilitarnych (od 1 sierpnia 1967 r.), po czym został przeniesiony 17 lipca 

1970 r. w stan spoczynku91. Od sierpnia 1967 r. pełnił także funkcję prezesa Związku 

Inwalidów Wojennych i Wojskowych PRL (do lipca 1970 r.)92, a od maja 1972 r. wszedł w 

skład zespołu ds. organizacyjnych Komisji Organizacyjno-Propagandowej Zarządu 

Głównego ZIW93. Od 5 grudnia 1968 r. został decyzją prezesa Rady Ministrów powołany 

na członka Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (do lipca 1970 r.)94. 

Odejście z organów WSW i przejście na spokojny etat polityczny było podyktowane u 

Kokoszyna jego złym stanem zdrowia. Przeszedł dwa zawały i cierpiał na znaczną utratę 

słuchu, co miało odbijać się na jego szefowaniu95. Powody były też natury politycznej o 

czym w dalszej części rozdziału. 

Aleksander Kokoszyn odsłużył w „ludowym” Wojsku Polskim dwadzieścia pięć lat, 

z czego w wojskowym aparacie represji jedenaście96. W latach 1959–1968 Kokoszyn był 

zastępcą członka KC PZPR (wybrany na III i IV Zjeździe PZPR), w okresie I 1965– II 1967 

                                                
88 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/7, Notatka służbowa adiunkta katedry nr 1 ASG. ppłk. Bolesława 
Rejnsona, Warszawa 29 IX 1960 r., k. 4–6. 
89 Brak informacji kiedy miał ukończyć tą szkołę. Zob. H.P. Kosk, Generalicja Polska…, t. 1., s. 234. W 
teczkach personalnych brak jakichkolwiek wzmianek o takiej szkole. 
90 AIPN, MON, 2174/3796, Wniosek o przeniesienie (zwolnienie) oficera [dotyczący płk. Aleksandra 
Kokoszyna], b.d., k. 10. W latach 1959–1968 Kokoszyn był zastępcą członka KC PZPR (wybrany na III i IV 
Zjeździe PZPR), w okresie I 1965– II 1967 r. członkiem warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w 
latach 1964–1967 sekretarzem KW, a od XII 1964 do II 1967 r. sekretarzem Komisji Partyjnej Instytucji 
Centralnych MON i przewodniczącym Komisji Kontroli Partyjnej WP. Zob. ADOiP, KW PZPR, 1733/22437, 
Karta ewidencji członka (kandydata) PZPR, Warszawa, 22 XI 1972 r., k. 2; ibidem, Ankieta rejestracyjna dla 
wymiany legitymacji członka PZPR, Warszawa, 4 VII 1967 r., k. 7. 
91 AIPN, MON, 2174/3796, Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0149, 11 IV 1970 r., k. 9. Kokoszyn skierowany 
został na badania lekarskie 31 VII 1970 r., ostatecznie orzeczenie wydano dopiero 25 VIII 1970 r. Zob. ibidem, 
Orzeczenie nr 72/3/7 Wojskowej Komisji Lekarskiej przy 2. Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM, 25 VIII 
1970 r., k. 31–32v. 
92 AIPN, MON, 2174/3796, Opinia służbowa za okres od 1 VIII 1967 r. do 15 listopada 1969 r., 30 XII 1969 
r., k. 8–8v. Prawdopodobnie od grudnia 1969 r. nie pełnił już żadnej funkcji. 
93 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/5, Pismo dyrektora Biura ZG ZIW, płk. Mieczysława 
Browińskiego do gen. Aleksandra Kokoszyna, Warszawa 12 V 1972 r., k. 36. 
94 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/5, Pismo przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS, Piotra 
Gajewskiego do gen. Aleksandra Kokoszyna, Warszawa 20 XII 1968 r., k. 3. 
95 AAN, KC PZPR, mikrofilm 2912, Notatka w sprawie zmian personalnych w kierownictwie Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, b.d. [1964 r.], k. 108. 
96 Przez ten czas był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Grunwaldu, Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem 
Partyzanckim. Zob. AIPN, MON, 2174/3796, Zeszyt ewidencyjny Aleksandra Kokoszyna, 6 XI 1961 r., k. 6; 
J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 200. 
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r. członkiem warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w latach 1964–1967 

sekretarzem KW, a od XII 1964 do II 1967 r. sekretarzem Komisji Partyjnej Instytucji 

Centralnych MON i przewodniczącym Komisji Kontroli Partyjnej WP97.  

Zmarł 24 stycznia 1979 r. w Warszawie98. Pochowany został pięć dni później na 

cmentarzu wojskowym na Powązkach99. W pogrzebie brali udział m.in. członkowie BP 

PZPR, minister obrony narodowej, gen. Wojciech Jaruzelski, I sekretarz KC PZPR, 

Stanisław Kania, szef WSW, gen. Teodor Kufel, członkowie kierownictwa MON oraz 

przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów, ZBOWiD i Związku Inwalidów Wojennych 

PRL100. 

 

2. Gen. dyw. Teodor Kufel 
 Teodor Kufel urodził się 6 marca 1920 r. w Bielsku koło Płocka, w rodzinie 

robotniczej. Wychowała go matka, Stanisława z domu Reszczyńska (robotnica), bo ojciec, 

Antoni Kufel (robotnik) wyjechał w 1922 r. do Francji, skąd nie powrócił101. Miał siostrę 

Leokadię (ur. 1910 r.), która zmarła w 1941 r. w obozie koncentracyjnym i brata Jana (ur. 

30 marca 1914 r.), który zginął w 1945 r. „w walce z bandą na terenie Bielska” jako 

funkcjonariusz MO102. W 1935 r., w rodzinnej miejscowości, Teodor ukończył siedem klas 

szkoły podstawowej103, a następnie, od 1936 r., pracował sezonowo jako robotnik 

                                                
97 ADOiP, KW PZPR, 1733/22437, Karta ewidencji członka (kandydata) PZPR, Warszawa, 22 XI 1972 r., k. 
2; ibidem, Ankieta rejestracyjna dla wymiany legitymacji członka PZPR, Warszawa, 4 VII 1967 r., k. 7. 
98 Ibidem, Pismo Jerzego Dudzińskiego, sekretarza POP, do Komitetu Dzielnicowego PZPR Warszawa-
Mokotów, Warszawa, 4 II 1979 r., k. 1. 
99 Kwatera B 4, rząd TUJE, grób 1. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=TUJE&kwatera=B%204&g
rob=1&dane=+imie=+nazwisko=Kokoszyn+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=
1+rok2=2019+miesiac2=11+dzien2=27+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2
=2019+miesiac_zg2=11+dzien_zg2=27+cmentarz=powazkowski#kotwica (dostęp 10 VII 2020 r.) 
100 M. T[arczyński], Gen. bryg. Aleksander Kokoszy (1904–1979), „WPH” 1979, nr 1 (87), s. 369. 
101 AIPN, MON, 2174/5899, Wyciąg aktu urodzenia, Bielsk 14 XI 1951 r., k. 101; ibidem, Zeszyt ewidencyjny 
Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 4. W życiorysie Kufel podaje, że ojciec wyjechał w 1921 r. do Francji „za pracą 
i więcej nie wrócił”. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Życiorys [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 5; W 
1946 r. już miał nie żyć. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Odpis z odpisu skróconego aktu małżeństwa, Gdańsk 
26 VIII 1947 r., k. 14. 
102 Brak informacji w którym obozie miała zginąć siostra Kufla. Brat w czasie wojny miał być wywieziony na 
teren III Rzeszy do pracy przymusowej. AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], Poznań 
9 X 1949 r., k. 8 i 10v. Stamtąd też cytat. W innym miejscu Kufel podaje, że brat urodził się w 1912 r. Zob. 
AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], 7 VI 1948 r., k. 10v. Co ciekawe, w 
kwestionariuszu osobowym z 1979 r. Kufel podał już tylko brata. Zob. Archiwum Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (dalej AMSZ), Departament Kadr i Szkolenia (dalej DKiS), t. 26827, Kwestionariusz Osobowy 
[Teodora Kufla], Warszawa 3 V 1979 r., b.p. 
103 W ankietach wpisywał wykształcenie: dwie klasy gimnazjum, które prawdopodobnie ukończył w latach 
1947–1948. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 6.; 
ibidem, Karta statystyczna funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, 15 II 1951 r., k. 16; AIPN, MSW, 0327/19 
t. 2, Karta statystyczna funkcjonariusza Bezpieczeństwa Publicznego, 21 III 1947 r., k. 15v.  
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budowlany i drogowy m.in. w Żegludze Wiślanej, chociaż w jednej z ankiet wpisał, że 

posiada wyuczony zawód stolarza104.  

 Kufel był niskiego wzrostu, zaledwie 164 cm, szczupły, twarz miał pociągłą, oczy 

niebieskie, jasne blond włosy105. Po latach tak go opisał płk Marian Moraczewski (z Zarządu 

II SG WP): „Na pierwszy rzut oka robił wrażenie małomiasteczkowego szklarza, któremu 

interesy marnie idą, niż Szefa Misji Wojskowej, bądź co bądź średniego państwa”106. A gen. 

Wojciech Jaruzelski twierdził, że „Niestety, nie był najwyższego lotu”107. 

 W większości ankiet Kufel wpisywał w rubrykę „wyznanie”: „w[edłu]g 

dok[umentów] rzym[sko-]kat[olickie]”108 lub „bezwyznaniowy”109. Było to zresztą dość 

typowe, by pod koniec lat czterdziestych nie wpisywać już wyznania. 

 W latach 1936–1938 działał w Komunistycznym Związku Młodzieży Polski na 

terenie Bielska, a od 1937 r. także krótko w Komunistycznej Partii Polski. Miał brać udział 

w strajkach i zostać za to pobitym przez policję w 1937 r.110 Po likwidacji KPP miał wejść 

w szeregi Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” (1938– 

wrzesień 1939) oraz Polskiej Partii Socjalistycznej. W organizacji „Wici” miał pełnić 

funkcję instruktora z ramienia KZMP111. 

 Od 1940 r. miał pracować „wyłącznie po linii politycznej”, należał do listopada 1942 

r. do organizacji „Młot i Sierp” w Płocku112, kiedy został członkiem Komitetu Okręgowego 

                                                
104 AIPN, MON, 2174/5899, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 7. W niektórych życiorysach 
podawał, że pracę rozpoczął w 1935 r., zob. ibidem, Życiorys [Teodora Kufla], 3 V 1979 r., k. 108 oraz AIPN, 
Kolekcja Teodora Kufla, 3347/33, Życiorys [Teodora Kufla], b.d., b.p. Zob. też: AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, 
Karta statystyczna funkcjonariusza Bezpieczeństwa Publicznego, 21 III 1947 r., k. 15; AIPN, MSW, 0327/19 
t. 2, Pismo szefa PUBP w Płocku do szefa Wydziału Personalnego KG MO w Warszawie, Płock, 4 X 1949 r., 
k. 29. 
105 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], 7 VI 1948 r.,12v. 
106 Cyt. za: M. Moraczewski, Wspomnienia i niedomówienia. Dwadzieścia pięć lat pracy w wywiadzie 
wojskowym, Grodzisk Mazowiecki, [1995], s. 146. 
107 Cyt. za: B. Pacek, Różne barwy…, s. 13 (wywiad z Wojciechem Jaruzelskim). 
108 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Karta statystyczna funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, 7 VII 1948 r., k. 16. 
109 Ibidem, 9 VIII 1949 r., k. 17. 
110 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 7v. 
111 AIPN, MON, 2174/5899, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 4; AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, 
Życiorys [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 5. Brak informacji o aresztowaniu w pozostawionych przez 
Kufla wspomnieniach. Zob. ADOiP, KW PZPR, 1734/1680, Teodor Kufel („Teoch”), Północne Mazowsze w 
walce z okupantem, b.d., k. 7–24. 
112 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Życiorys [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 5. Gdzie indziej podaje, że 
dopiero od 1941 r., zob. ibidem, 0327/19 t. 2, Życiorys [pierwszy Teodora Kufla], b.d., k. 3 oraz AIPN, 
Kolekcja Teodora Kufla, 3347/33, Życiorys [Teodora Kufla], b.d., b.p. Kufel w ramach działalności w Płockim 
Komitecie Okręgowym „Młot i Sierp” miał wydawać gazetkę w postaci „Biuletynów Radiowych”. Zob. AIPN, 
Kolekcja Teodora Kufla, 3347/12, Rys historyczny [prawdopodobnie autorstwa Teodora Kufla] ruchu 
lewicowego na ziemi płockiej przed 1939 rokiem i w okresie okupacji, b.d., k. 5. 
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PPR w Płocku113. Służył także od maja tego roku w Gwardii Ludowej (w 1944 r. w 

Brygadzie im. Synów Ziemi Mazowieckiej pod dowództwem mjr. Władysława Marchoła 

ps. „Mazur”114)115. Najpierw przez PPR skierowany został do Okręgowego Dowództwa GL 

w Płocku jako oficer informacji116, a następnie do Dowództwa Głównego AL w Warszawie 

(miał służyć na stanowisku komendanta Kwatery Głównej w stopniu porucznika117) do 15 

stycznia 1945 r. Jeszcze w Płocku kolportował m.in. pismo „Gwardzista” z Warszawy do 

Płocka na barkach (z tego powodu nazywany był przez Spychalskiego flisakiem118). 

Ściągnięcie Kufla do Warszawy miało charakter dyscyplinarny za „swoje nie taktowne 

podejście i przykłady”. Chodziło o obietnice jakie Kufel miał składać grupom wypadowym 

i zagarnianie przez niego łupów z wypraw zbrojnych jakie organizowano na Niemców. 

Raziło również jego wywyższanie, „uważał się za ważniejszego od Kom[endanta] Okręgu, 

co nie mogło mieć miejsca”119. W czasie wojny Kufel używał pseudonimu „Teoch” 

(nadanego mu w PPR) i „Ryszard Jankowski”120. Z okresu okupacji chwalony był przez 

współtowarzyszy jako pracowity i dobry organizator121. Wszelka działalność Kufla z lat 

                                                
113 N. Szelągowski, Lewicowy ruch oporu i zbrojna działalność Gwardii i Armii Ludowej w powiecie 
sierpeckim, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1976, nr 1/84, s. 29; ADOiP, 
KW PZPR, 1734/1680, Komitet PPR Okręgu Płock (wrzesień 1942–grudzień 1943 r.), b.d., k. 3. 
114 W. Namiotkiewicz, B. Rostropowicz, Ludzie, fakty, refleksje, Warszawa 1963, s. 192 (rozmowa z Teodorem 
Kuflem). 
115 AIPN, ZBOWiD-OW, 3421/234, Oświadczenie świadka, Stanisława Glinki ps. „Wrzos”, Warszawa 27 X 
1964 r., k. 6;  
116 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Życiorys [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 5. Następnie został oficerem 
operacyjnym. AIPN, Kolekcja Teodora Kufla, 3347/33, Życiorys [Teodora Kufla], b.d., b.p. „Po 7miu 
miesiącach pracy jako oficer informacji Dow[ództwa] Gł[ónego] GL przesunęło mnie na oficera operacyjnego 
na tym samym okręgu [chodzi o Okręgowe Dowództwo GL w Płocku – przyp. BK]”. Cyt. AIPN, MSW, 
0327/19 t. 2, Życiorys [pierwszy Teodora Kufla], b.d., k. 3. Oficerem łączności miał zostać 28 IV 1944 r. przy 
Dowództwie Głównym AL w Warszawie do wybuchu powstania. Zob. ibidem, Życiorys [drugi Teodora 
Kufla], b.d., k. 4. Kufel został m.in. wysłany do Warszawy wraz z Franciszkiem Blochem celem 
poinformowania KC PPR i Dowództwa Głównego GL, że łączność między Okręgiem Płockim a Obwodem 
Łódzkim została przerwana w skutek aresztowań. Okręg miał być wtedy podporządkowany centralnemu 
kierownictwu w Warszawie. Kufel brał też udział w kilku akcjach, m.in. współdowodził wykolejeniem pociągu 
na odcinku Raciąż–Koziebrod, który był załadowany żywnością i sprzętem. Zob. N. Szelągowski, Lewicowy 
ruch oporu…, s. 30. Zob. też: K. Ciechanowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939–1945, Warszawa 
1972, s. 290. 
117 A. Przygoński, Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim 1944, Warszawa 2008, s. 15. Informacja 
niepotwierdzona, prawdopodobnie w tym czasie był tylko oficerem łączności przy Dowództwie Głównym AL. 
Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Arkusz ewidencji personalnej funkcjonariusza Korpusu of[icerskiego] PW 
MO, 16 III 1945 r., k. 5v. Zob. też: K. Ciechanowski, Ruch oporu…, s. 290. 
118 M. Spychalski, Początek walki…, s. 121. 
119 Tak w oryginale. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Pismo nr 1429/49/H szefa PUBP w Sławnie do szefa 
Samodzielnego Wydziału Personalnego KGMO w Warszawie, Sławno 22 X 1949 r., k. 32. Stamtąd też cytaty.  
120 „Jankowski Ryszard 18 III [19]21 rok. nazwisko dobrane na lewą kartę rozpoznawkę którą używa[łem].” 
Cyt. AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Życiorys [pierwszy Teodora Kufla], b.d., k. 3. Zob. też: ibidem, 0327/19 t. 1, 
Życiorys [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 5; A. Przygoński, Armia Ludowa…, s. 344. 
121 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Pismo nr 1429/49/H szefa PUBP w Sławnie do szefa Samodzielnego Wydziału 
Personalnego KG MO w Warszawie, Sławno 22 X 1949 r., k. 32; ibidem, Pismo nr 4711/49/JL starszej 
instruktor Wydziału Personalnego KC PZPR do szefa Wydziału Personalnego KG MO, Warszawa 24 X 1949 
r., k. 34. 
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1936–1942 została zakwalifikowana przez Główny Zarząd Polityczny WP jako okres 

rewolucyjnej działalności antyfaszystowskiej122. 

 W sierpniu 1944 r. Kufel, w stopniu porucznika, brał udział w Powstaniu 

Warszawskim (w powojennej ankiecie przyznał, że został ranny w głowę123), najpierw jako 

dowódca 2. kompanii Batalionu „Czwartaków” (miał pod dowództwem dwa plutony), a 

następnie dowódca 2. kompanii IV Batalionu (z trzema plutonami)124. Jego oddział walczył 

na Woli i Starym Mieście, a 24 sierpnia przeniósł się na Żoliborz125. Stamtąd 31 sierpnia 

przedostał się do Puszczy Kampinoskiej126. Kufel brał udział, jako zastępca dowódcy, w 

przeprowadzaniu pierwszej grupy żołnierzy AL, gdzie do 27 września ostatecznie dowodził 

oddziałem (po rezygnacji ppłk. Andrzeja Adryana, ps „Feliksowski”). Liczono, że w Puszy 

Kampinoskiej czekają już oddziały wsparcia złożone z grup desantowych tworzonego się 

komunistycznego Wojska Polskiego. Kufel miał brać udział w rozmowach z dowództwem 

grupy Armii Krajowej „Kampinos” batalionu sochaczewskiego (mjr. Alfonsem Kotowskim 

ps. „Okoń” i por. Adolfem Pilchem ps. „Dolina”) o pozostaniu grup AL w Puszczy 

Kampinoskiej i możliwym połączeniem się radiowym z tworzącym się komunistycznym 

rządem w Lublinie i dowództwem Armii Czerwonej poprzez rząd polski w Londynie. 

Głównym celem połączenia radiowego było powiadomienie o bieżącej sytuacji oraz 

poproszenie o wsparcie Sowietów. Ostatecznie idea taka upadła ze względu na brak zgody 

AK na wykorzystanie ich sprzętu. Grupy AL (ok. 1800 żołnierzy), które przedostały się do 

Puszczy Kampinoskiej ze względu na to, że nie brały już udziału w powstaniu rozformowały 

się w dniach 28–29 września127. Po upadku powstania Kufel pracował przy organizowaniu 

                                                
122 AIPN, MON, 2174/5899, Wyciąg z protokołu Komisji Weryfikacyjnej przy GZP z dn. 18 I 1960 r., 
Warszawa, 7 III 1960 r., k. 94. 
123 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], 7 VI 1948 r., k. 6v; AIPN, MON, 2174/5899, 
Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 4. 
124 J. Marszalec, Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim [w:] Polska Partia Robotnicza, Gwardia 
Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, 
Rzeszów 2013, s. 134 i 141. W „Czwartakach służył też przyszły zastępca szefa WSW, Tadeusz Pietrzak. Jego 
wspomnienia z okresu okupacji i działalności w „Czwartakach” zob. T. Pietrzak, Podziemny front, wyd. IV, 
Warszawa 1969, s. 64–130. Zob. też podrozdział Zastępcy szefa WSW. 
125 Gdzie indziej podane, że Kufel kanałami ze Starego Miasta na Żoliborz przeniósł się ze swoją drużyną w 
nocy z 26 na 27 lub z 27 na 28 sierpnia 1944 r. Zob. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 
1942–1945, Warszawa 1971, s. 89. 
126 A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej, wyd. IV, uzupełnione i 
poprawione, Warszawa 2018, s. 424 i 777. Kufel miał pod sobą ok. 40 żołnierzy. Zob. ibidem, s. 945 
127 A. Przygoński, Armia Ludowa…, s. 75–81; AIPN, ZBOWiD-OW, 3421/234, Oświadczenie świadka, 
Stanisława Sulimy ps. „Stasiek”, Warszawa 31 X 1964 r., k. 5; M. Wieczorek, Armia Ludowa 1944–1945. 
Działalność bojowa 1944–1945, Warszawa 1984, s. 193, 278; J. Marszalec, Armia Ludowa…, s. 153. 
Początkowo Kufel miał być niechętny rozpuszczeniu żołnierzy. Zob. A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie 
1944…, s. 947. 
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garnizonów AL w Warszawie – w jednej z wersji swojego życiorysu przyznał nawet, że 

został w październiku 1944 r. p.o. dowódcy Okręgu AL Warszawa Lewa Podmiejska128.  

 Od 15 stycznia 1945 r. Kufel, już w stopniu kapitana, został skierowany przez 

Komitet Warszawski PPR do pracy w Milicji Obywatelskiej129. Najpierw jako szef 

Wydziału Służby Zewnętrznej Komendy MO w Warszawie (rozkaz z 3 lutego 1945 r.), 

następnie skierowany do KWMO w Katowicach na p.o. zastępcę komendanta 

wojewódzkiego do spraw polityczno-wychowawczych (rozkazem z 15 marca 1945 r.). 

Szybko też awansował do stopnia majora130. 

 Wtedy też, tj. 8 czerwca 1946 r. zawarł związek małżeński z Zofią Pruszkowską (ur. 

30 kwietnia 1927 r. w Warszawie)131. Z tego małżeństwa miał jednego syna, Ryszarda (ur. 

27 września 1948 r.). Z wcześniejszego związku miał także syna, Apolinarego (ur. 11 

stycznia 1941 r.), jak sam podawał w jednej z ankiet z „pierwszej niewiasty z którą 

żyłem”132. Pierwszą partnerką Kufla była Genowefa Kowalska, z którą związał się w czasie 

wojny w Warszawie – przebywał u niej w mieszkaniu przez cztery miesiące133. 

                                                
128 Zob. Teodor Kufel, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/teodor-kufel,25448.html (dostęp 20 V 2020 
r.); A. Przygoński, Armia Ludowa…, s. 344; AIPN, MSW, Życiorys [drugi Teodora Kufla], b.d., k. 4. Tylko w 
jednym miejscu pisze, że został p.o. dowódcą, w pozostałych życiorysach pisze tylko, że brał udział w 
organizowaniu garnizonów AL. Zob. ibidem, 0327/19 t. 1, Życiorys [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 
5; Archiwum Akt Nowych, Teczka osobowa, 8350, Relacja tow. Kufla Teodora ps. „Teoch” w sprawach 
organizacyjnych PPR, 5 III 1958 r., k. 2. Sztab okręgu miał reaktywować w Żyrardowie. Zob. M. Wieczorek, 
Armia Ludowa…, s. 41. 
129 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Odpis pisma sekretarz Komitetu Warszawskiego PPR, A. Kowalskiego do 
komendanta MO, mjr. J. Konarzewskiego, Warszawa 3 II 1945 r., k. 3. W przebiegu służby jest adnotacja, że 
rozpoczął pracę w MO od 15 I 1945 r. Zob. ibidem, Przebieg służby [Teodora Kufla], b.d., k. 23. Gdzie indziej 
podaje, że do MO wstąpił „dobrowolnie od 30 I 1945 r. w Warszawie”. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Arkusz 
ewidencji personalnej funkcjonariusza Korpusu of[icerskiego] PW MO, 16 III 1945 r., k. 5. 
130 Stopień majora WP uzyskał 3 V 1945 r., służąc już w MO. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Przebieg służby 
[Teodora Kufla], b.d., k. 23. 
131 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Odpis z odpisu skróconego aktu małżeństwa, Gdańsk 26 VIII 1947 r., k. 14; 
AMSZ, DKiS, t. 26827, Odpis skróconego aktu małżeństwa, Katowice 22 XI 1962 r., b.p. Zofia Kufel 
ukończyła w 1954 r. Akademię Medyczną w Warszawie – Oddział Stomatologiczny, specjalność protetyka. 
Od 1956 r. pracowała jako kierownik protezowni dentystycznej w jednej z warszawskich przychodni. Zob. 
ibidem, Kwestionariusz Osobowy [Zofii Kufel], Warszawa 1 V 1979 r., b.p. Wcześniej była urzędniczką w 
terenowych organach MO. 
132 Cyt. AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Ankieta specjalna [Teodora Kufla], Poznań 9 X 1949 r., k. 6v. W 1952 r. 
podawał, że na utrzymaniu ma trójkę dzieci, oprócz Apolinarego i Ryszarda, również Józefę Kufel (ur. 27 IV 
1941 r.) – córkę swojej siostry Leokadii. Zob. AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Ankieta [Teodora Kufla], Warszawa, 
1 III 1952 r., k. 18. Później wpisywał w kwestionariuszach już tylko syna Ryszarda. Zob. AMSZ, DKiS, t. 
26827, Kwestionariusz Osobowy [Teodora Kufla], Warszawa 3 V 1979 r., b.p. 
133 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Pismo nr PB-00494/XII-a/49 szefa Wydziału Personalnego KG MO w 
Warszawie do szefa MUBP w Warszawie, 20 IX 1949 r., k. 28v. W dokumentach nazwana „żoną nieślubną”. 
Zob. ibidem, Pismo szefa PUBP w Płocku do szefa Wydziału Personalnego KG MO w Warszawie, Płock, 4 X 
1949 r., k. 29. 
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 Już w 1946 r. miał objąć kolejną funkcję, komendanta KWMO w Kielcach (rozkaz 

z 25 lipca 1946 r.)134, a po miesiącu miał trafić do Gdańska, na zastępcę komendanta KWMO 

ds. operacyjnych (rozkaz z 15 sierpnia 1946 r.)135, by w kolejnym roku zostać mianowanym 

komendantem KWMO w Poznaniu (rozkaz z 5 grudnia 1947 r.). Już wcześniej, bo 22 lipca 

1947 r. został podniesiony do stopnia podpułkownika136. Od 1950 r. trafił z powrotem do 

Warszawy, najpierw, 15 czerwca, został szefem Oddziału II KG MO137, następnie, 15 lutego 

1954 r., skierowany został do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MBP138 i wysłany 9 

kwietnia na roczny Kurs Specjalny do ZSRS139. Jako szef Oddziału II KG MO dostał taką 

opinię: „Jest niekiedy uparty, pomimo że nie ma racji. Wynika to z tego, że był długi czas 

Komendantem Wojew[ódzkim], a K[omendan]ci Woj[ewódcy] MO, szczególnie starzy, 

często uważają, że wszystko wiedzą pomimo że robią wiele błędów. Poza tym widać, że na 

zwracane uwagi reaguje tak jak by do niego miało się urazę”140. W 1952 r. oceniono, że 

popełnił błędy w pracy „w sensie zagadnień o wydźwięku politycznym”, stąd należało go 

objąć większą kontrolą, ale ogólnie oceniany był bardzo pozytywnie, jako utrzymującego 

„prawdziwą skromność proletariacką” [sic]141. 

 Jeszcze pod koniec 1953 r. dostał nakaz stawienia się w dniu 7 grudnia na godzinę 

10.00 w Departamencie Kadr MBP, gdzie na dwa tygodnie miał trafić na zajęcia 

                                                
134 Oprócz zapisu w przebiegu służby Teodora Kufla brak jakichkolwiek śladów by do Kielc ostatecznie trafił. 
Sam w późniejszym kwestionariuszu osobowym nie wpisał tej służby. Zob. AMSZ, DKiS, t. 26827, 
Kwestionariusz Osobowy [Teodora Kufla], Warszawa 3 V 1979 r., b.p. 
135 W Gdańsku w okresie wyborów w grudniu 1946 r. Kufel pełnił funkcje szefa sztabu okręgu nr 23 – Gdańsk. 
Zob. AIPN, MSW, 00231/86, t. 11, Plan przeprowadzenia ochrony wyborów w okresie od dn. 28 XII [19]46 
do czasu zakończenia wyborów, Gdańsk, 17 XII 1946 r., k. 128. Zob. też: D. Czerwiński, Pierwsza dekada. 
Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956, Gdańsk 2016, s. 250–251. 
136 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Wyciąg z rozporządzenia Prezydenta RP, 21 VII 1947 r., k. 40. 
137 AIPN, MBP, 0990/14, Rozkaz personalny nr 447 ministra BP, gen. Stanisława Radkiewicza, 15 VI 1950 r., 
k. 132.  
138 AIPN, MBP, 0990/34, Rozkaz personalny nr 193 ministra BP, gen. Stanisława Radkiewicza, 26 II 1954 r., 
k. 170–171. 
139 AIPN, MBP, 0990/35, Rozkaz personalny nr 373 ministra BP, gen. Stanisława Radkiewicza, 15 IV 1954 r., 
k. 514; General CIA Records, CIA-RDP80S01540R004700040007-5, Training of MBP officers in the USSR, 
5 II 1954 r., k. 1 [pdf], https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp80s01540r004700040007-
5?fbclid=IwAR0yQimF069aPVkafFO_7fvmv2OxjABPQ4Kl5G5Oa_G_TscLFm0ZOgr6lAc (dostęp 27 V 
2020 r.). Amerykanie o kursie wiedzieli prawdopodobnie od płk. Józefa Światły. W opisie jednak pojawiły się 
pewne nieścisłości. Kurs wywiadowczy rzeczywiście rozpoczął się w styczniu 1954 r. w Szkole nr 101 
(Wyższej Szkole Wywiadowczej KGB). Drugi w kwietniu 1954 r. dla kadry dowódczej w którym uczestniczył 
właśnie Kufel. Zob. W. Bagieński, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. 1, Warszawa 2017, 
s. 626–630. 
140 Tak w oryginale. Cyt. AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Charakterystyka służbowa na ppłk. Kufel Teodora, s. 
Antoniego, szef[a] Oddziału II KG MO, 29 III 1951 r., k. 44. W innej podobnie: „Ujemnych cech upartości i 
skłonności do obrażania się jeszcze w zupełności się nie wyzbył, czyni jednak pewne postępy”. Cyt. ibidem, 
Charakterystyka ppłk. Kufel Teodora, s. Antoniego – szef[a] Oddziału II KG MO, 15 I 1952 r., k. 45. 
141 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Charakterystyka służbowa – ppłk. Kufel Teodor, s. Antoniego – szef Oddziału 
II KG MO, 31 XII 1952 r., k. 46; ibidem, Charakterystyka służbowa ppłk. Kufel Teodora, s. Antoniego – szefa 
Oddziału II KG MO, 8 I 1954 r., k. 47. Stamtąd też cytaty. 
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przygotowawcze przed wyjazdem do szkoły KGB142. Kufel trafił na kurs m.in. z ppłk. 

Józefem Duszą, z ppłk. Franciszkiem Szlachcicem, mjr. Witoldem Żelazko czy por. 

Eugeniuszem Morawskim143. Niestety, sam Kufel nie pozostawił wspomnień odnośnie tego 

kursu, jak i zresztą całego swojego okresu powojennego. Za to właśnie Morawski miał 

przekazać relacje z tego kursu Jakubowi Bukowskiemu. Możemy przez to chociaż po części 

odtworzyć przebieg tego kursu. Kursanci zostali zakwaterowani w hotelu KGB, mieli nosić 

umundurowanie sowieckie, dostawali też wykwintne jedzenie oraz pieniądze na zakupy za 

tzw. żółtymi firankami. Sowieccy oficerowie znali język polski, opiekunem grupy miał być 

wcześniejszy doradca sowiecki w MBP, a wówczas wykładowca uczelni KGB, płk I.S. 

Szczerbakow [brak informacji co do imienia – dopisek BK]. Starostą polskiej grupy był 

Franciszek Szlachcic i to on przestrzegał Morawskiego przed podsłuchami ze strony 

Sowietów i próbami werbunków części oficerów polskich. Werbunek kursantów był 

„jednym z celów »kształcenia«”. Drugim, to wpajanie konieczności współpracy z Moskwą 

i przekazywanie jej wszelkich informacji. Nie znamy dokładnego rozkładu zajęć, ale według 

Morawskiego uczono ich pozyskiwać agentów za granicą, konspirowania działań, unikania 

obserwacji i podsłuchów. Kładziono nacisk na zdobywanie dokumentacji technicznej. 

Zwracano także uwagę na zwalczanie „opozycji wewnętrznej”144. Kurs ten, wydawałoby się, 

miał charakter bardziej wywiadowczy145.  

 Kufel ukończył kurs 12 kwietnia 1955 r. i powrócił do kraju gdzie dostał, podobnie 

jak wszyscy kursanci, urlop wypoczynkowy146. Trafił on w tym czasie pod dyspozycję MSW 

(od 15 kwietnia tego roku)147, a następnie został mianowany szefem Oddziału Kolejowego 

KG MO (rozkaz z 14 czerwca 1955 r.)148, a później szefem Inspektoratu Kolejowego KG 

                                                
142 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Pismo wicedyrektora Departamentu Kadr MBP do komendanta głównego MO, 
Warszawa 4 XII 1953 r., k. 48. 
143 AIPN, MBP, 0990/35, Rozkaz personalny nr 373 ministra BP, gen. Stanisława Radkiewicza, 15 IV 1954 r., 
k. 514.  
144 J. Bukowski, Za kulisami bezpieki i KGB (zeznanie świadka), b.d. i m.w., s. 183–184. Stamtąd też cytat. 
145 Według relacji innego oficera, który był na drugim takim kursie w latach 1955–1956 rozkład dnia wyglądał 
następująco: o 6.00 pobudka i poranna gimnastyka, śniadanie, następnie zajęcia w godzinach 8.00-14.00. Po 
zajęciach obiad z przerwą do 16.00, później nauka własna do 21.00. Wieczorem kolacja oraz czas wolny 
(22.00-24.00). Oprócz zajęć o tematyce kontrwywiadowczej, prowadzono również lektorat języka rosyjskiego, 
a pod koniec zajęć, już w czwartym kwartale, poszerzono naukę o kurs wywiadowczy, który oprócz oficerów 
KGB wykładali także oficerowie z GRU. Egzamin oprócz części teoretycznej składał się także z części 
praktycznych, np. opróżnianiu martwych skrzynek. Opis drugiego takiego kursu zob. J. Bronisławski, Smak 
żółci. Wspomnienia oficera kontrwywiadu, Toruń 2010, s. 208–248. 
146 AIPN, MBP, 0990/41, Rozkaz personalny nr 477 przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego Władysława Dworakowskiego, 21 IV 1955 r., k. 205. 
147 AIPN, MBP, 0990/41, Rozkaz personalny nr 540 przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego Władysława Dworakowskiego, 28 IV 1955 r., k. 39. 
148 AIPN, MSW, 0327/19 t. 2, Pismo 01245/55/Adm/MN kierownika Wydziału Administracyjnego KC PZPR 
do Władysława Wichy, Ministra Spraw Wewnętrznych, Warszawa 4 VI 1955 r., k. 50. W sierpniu 1955 r. 
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MO i jednocześnie zastępcą szefa Oddziału IV tejże komendy (rozkaz z 31 lipca 1956 r.), 

by ostatecznie zostać szefem Oddziału IV (rozkaz z 23 lutego 1957 r.) już w stopniu 

pułkownika MO (od 16 lipca 1956 r.)149. Od 11 stycznia 1958 r. został przekazany do 

dyspozycji komendanta głównego MO (rozkaz z 20 stycznia 1958 r.) i mianowany oficerem 

do specjalnych zleceń Inspektoratu KG MO (rozkaz z 7 lutego 1958 r.)150. Ostatecznie z 

resortu odwołany został 13 października 1958 r., kiedy powołano go do wojskowej służby 

zawodowej i skierowano do dyspozycji ówczesnego szefa WSW, gen. Aleksandra 

Kokoszyna151. Służbę wojskową rozpoczął najwcześniej 25 października tego roku. Już 

wcześniej, bo 11 października zatwierdzono mu w MON stopień wojskowy pułkownika w 

korpusie oficerskim WSW152. 

 Taki „desant” funkcjonariuszy MO i UB do organów kontrwywiadu wojskowego w 

tamtym okresie był dość duży i brał się z prób reform poprzedniczki WSW. Przy likwidacji 

Głównego Zarządu Informacji i formowaniu WSW okazało się, że brakowało 

doświadczonej kadry, tym bardziej, że zakres zadań nowotworzonych organów WSW został 

mocno poszerzony o pion porządkowy153. Ale zdarzały się także przesunięcia w drugą 

stronę, z GZI do cywilnych organów bezpieczeństwa. 

 W latach 1958–1960 Kufel uzupełniał wykształcenie uczęszczając do gimnazjum i 

liceum dla dorosłych, kończąc to ostatnie maturą. W kolejnych latach studiował na 

Akademii Sztabu Generalnego, gdzie ukończył kierunek ogólnowojskowy (30 lipca 1963 

r.), zostając oficerem dyplomowanym. Wojsko dało mu więc możliwość podniesienia 

wykształcenia, które było w tamtym okresie kwalifikowane jako wyższe wojskowe 

(zawodowe). Od tej pory w ankietach mógł wpisywać zawód wyuczony: „oficer WP”154. 

 Od 29 października 1958 r. Kufel pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu I Szefostwa 

WSW, a następnie, od 23 stycznia 1960 r. szefa tegoż zarządu, by dodatkowo od 22 stycznia 

1962 r. pełnić także funkcję zastępcy szefa WSW155. Zarząd I Szefostwa WSW 

                                                
Kufel występuje jako szef Oddziału V KG MO. Zob. AIPN, MSW, 1584/4, t. 1, Analiza pracy Kolejowej 
Milicji Obywatelskiej, Warszawa 12 VIII 1955 r., k. 340–349. 
149 AIPN, MSW, 0327/19, t. 1, Przebieg służby [Teodora Kufla], b.d., k. 23–24. 
150 AIPN, MSW, 0327/19, t. 2, Odpis decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych, 17 IX 1958 r., rps, k. 52.  
151 Badania lekarskie robił już we wrześniu 1958 r., stąd wynika, że szykowany był znacznie wcześniej do 
objęcia funkcji w Szefostwie WSW. Zob. AIPN, MON, 2174/5899, Orzeczenie nr 3900/3/58 Garnizonowej 
Wojskowej Komisji Lekarskiej przy I Wojskowym Szpitalu Okręgowym, 26 IX 1958 r., k. 93. 
152 AIPN, MSW, 0327/19 t. 1, Przebieg służby [Teodora Kufla], b.d., k. 23–24. 
153 Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, Katowice-
Kraków 2019, s. 18–22. 
154 Zob. chociażby poszczególne kwestionariusze i wnioski w: AIPN, MON, 2174/5899, k. 110–118. 
155 AIPN, MON, 2174/5899, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 14 VI 1960 r., k. 7 i 10. Zgodnie z rozkazem 
szefa WSW nr 0102 z 10 V 1960 r. płk Teodor Kufel był upoważniony do zastępowania w wykonywaniu 
obowiązków szefa WSW podczas nieobecności jego i zastępcy szefa WSW. Zob. AIPN, SWSW, 3426/62, 
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odpowiedzialny był za organizację i kontrolę pracy kontrwywiadowczej w jednostkach 

podporządkowanych Szefostwu WSW oraz w Instytucjach Centralnych MON. W jego skład 

w różnym okresie wchodziły oddziały i wydziały które odpowiedzialne były za pracę 

kontrwywiadowczą w IC MON oraz wojskowych placówkach naukowych w Warszawie, 

pracę kontrwywiadowczą z tzw. pozycji zagranicy oraz nadzór nad pracą w tym zakresie 

terenowych jednostek, a także zajmowały się koordynacją i nadzorem nad najważniejszymi 

rozpracowaniami agenturalnymi oraz maskowaniem i dezinformacją156. Był więc to 

kluczowy zarząd w organach WSW. 

 Po odwołaniu Aleksandra Kokoszyna z funkcji szefa WSW Kufel został mianowany 

14 listopada 1964 r. najpierw p.o. szefa WSW, a następnie szefem WSW (od 24 czerwca 

1965 do 3 kwietnia 1979 r.). Od razu też podniesiony został do rangi generała brygady (30 

września 1965 r.)157. Tak skomentował zmianę gen. Tadeusz Pióro: „W roku 1964 

stanowisko szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej przejął od generała Kokoszyna jego 

zastępca, pułkownik Teodor Kufel, znany z wrogiego wręcz nastawienia do 

popaździernikowych przemian, do wszystkiego zresztą, co trąciło »zgniłą demokracją«. 

Była to postać szczególnie ponura. Po przeszkoleniu w 1955 roku na wyższym kursie 

kontrwywiadu w Moskwie i kilku lat pracy w milicji, w 1959 roku został skierowany do 

wojska z poręczenia Moczara, który znał go jeszcze z Armii Ludowej i chciał mieć swego 

człowieka w wojskowych organach kontrwywiadu. W tym czasie Informacja, 

przemianowana na Wojskową Służbę Wewnętrzną , składał się z dwóch pionów – 

informacyjno-operacyjnego i porządkowego. Kufel objął ten pierwszy (po generale 

Tadeuszu Pietrzaku, gdy ten został komendantem głównym milicji), a po pięciu latach – 

całość.”158 

 Kokoszyn jako szef WSW oceniany był słabo, a swoje stanowisko miał zawdzięczać 

bliskiemu kontaktowi z marszałkiem Marianem Spychalskim159. Kufel z kolei został 

                                                
Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0102, 10 V 1960 r., k. 259. Jednak w myśl kolejnego rozkazu 
szefa WSW nr 169 z 15 VII 1960 r. do czasowego zastępowania szefa i zastępcy szefa WSW (za wyjątkiem 
podpisywania aktów normatywnych i dokumentów organizacyjno-mobilizacyjnych, które były zastrzeżone do 
wyłącznej kompetencji szefa WSW) zostali upoważnieni szef Zarządu II SWSW, płk Mieczysław Turkiewicz 
oraz zastępca szefa Zarządu I SWSW, ppłk Jan Bitner. Zob. AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0169, 15 VII 1960 r., k. 17. 
156 AIPN, SWSW, 2386/18754, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012 w sprawie zakresu 
obowiązków i uprawnień zarządów, oddziałów i wydziałów Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 
VI 1960 r., k. 1–16. Zob. szerzej podrozdział II.1. 
157 AIPN, MON, 2174/5899, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 14 VI 1960 r., k. 3. 
158 Cyt. za: T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 366–367. Zob. też: S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad 
wojskowy Polski Ludowej 1943‒1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011, s. 140. 
159 T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 268–269; B. Pacek, Różne barwy…, s. 31 (wywiad z Tadeuszem Pietrzakiem), 
ibidem, s. 79–80 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem). Chęciński tak opisuje nominację Kufla: „o Kuflu 
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wybrany ze względu na przeszłość partyzancką i spore doświadczenie w pracy w organach 

siłowych160. Zresztą będąc szefem WSW wspierał „partyzantów” z gen. Mieczysławem 

Moczarem na czele161. Kufel piastując tak wysoką funkcję w wojsku bardzo szybko zaczął 

swoje własne rozgrywki polityczne. Za słowa ostrej krytyki gen. Tadeusza Jedynaka, 

zastępcy szefa Zarządu II SG WP, wobec organów WSW jakie ten wypowiedział w styczniu 

1965 r. na konferencji partyjnej IC MON w obecności ministra obrony narodowej, Kufel 

rozpoczął jego rozpracowywanie162. Zebrane materiały kompromitowały Jedynaka jako 

zastępcę szefa wywiadu wojskowego, który zresztą aspirował do funkcji szefa163. Co więcej, 

szef WSW spowodował ostatecznie, że Jedynaka w czerwcu 1965 r. zawieszono w pełnieniu 

obowiązków, a w grudniu tego roku oddano do dyspozycji ministra obrony narodowej164. 

                                                
wiedzieli więcej w Moskwie i dlatego bardzo jego kandydaturę poparli. . Istnieje bowiem niepisana umowa, 
że kluczowe stanowisko w służbie bezpieczeństwa demoludów »konsultowane« są z KGB”. Cyt. za: M. 
Chęciński, „Ludowe Wojsko Polskie” przed i po marcu 1968, „Zeszyty Historyczne” 1978, nr 44, s. 22. 
160 B. Pacek, Różne barwy…, s. 65–66 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem). Notabene opowiadania Czesława 
Kiszczaka o tym, że już w 1964 r. jego osoba była brana pod uwagę na stanowisko szefa WSW nie można 
traktować poważnie. Zob. Człowiek honoru? Czesław Kiszczak w rozmowie z Jerzym Diatłowickim. Na 
podstawie materiałów zgromadzonych przez autora tekst opracował Jan Osiecki, Warszawa 2016, s. 73. 
Kiszczak nazwany miał być „mętną figurą”. Co ciekawe, z kolei Siergiej Kormilec nazywa go prowokatorem. 
Zob. S.A. Kormilec, Dziennik niedokończony 1985–1988, przekład, oprac. i wstęp A. Sobór-Świderska, 
Warszawa 2020, s. 70. Zob. także: AAN, KC PZPR, mikrofilm 2912, Notatka w sprawie zmian personalnych 
w kierownictwie Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1964 r.], k. 108. Nie ma tam wzmianki o kandydaturze 
Kiszczaka. 
161 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990. Kraków 
2007, s. 176. Trochę inaczej widział to Jaruzelski: „Co do Kufla, Kufel był człowiekiem, który cieszył się 
dużym zaufaniem i sympatią marszałka Spychalskiego. Teoch, Teoś, prawda…”. Cyt. za: Parallel History 
Project…, s. 24. 
162 Jedynak zarzucał m.in.: „Na podstawie mojej długoletniej pracy w wywiadzie z całą odpowiedzialnością 
stwierdzam, że kontrwywiadowcze zabezpieczenie Zarządu II [SG WP] przez organa WSW pozostawia wiele 
do życzenia a jeżeli chodzi o nasz aparat legalny, półlegalny i nielegalny, będący za granicą i wykonujący 
zadania zagranicą to, to zadanie jest zresztą z przyczyn obiektywnych zupełnie nie wykonalne dla organów 
kontrwywiadu”. Cyt. AIPN, SWSW, 2386/15208, Stenogram [z konferencji partyjnej IC MON], 29 I 1965 r., 
k. 29. 
163 Jedynak już w 1955 r. był brany pod uwagę na stanowisko szefa Zarządu II SG WP, ostatecznie najpierw 
został p.o. szefa, a następnie zastępcą gen. Grzegorza Korczyńskiego. Zob. AIPN, MON, 2174/8240, Notatka 
służbowa dla szefa Sztabu Generalnego WP przygotowana przez p.o. szefa Departamentu Kadr MON, gen. 
Jana Śliwińskiego, 14 IX 1955 r., k. 26; B. Kapuściak, Wywiad wojskowy PRL. JW 3362 i podległe jej jednostki, 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2016, nr 1 (14), s. 114–115. Tam też biogramy szefów 
Zarządu II SG WP. 
164 S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy…, s. 87; AIPN, SWSW, 2386/15207, Streszczenie materiałów 
zawartych w sprawie „Rezerwista”, 21 X 1971 r., k. 364–365; AIPN, MON, 2174/8240, Zeszyt ewidencyjny 
Tadeusza Jedynaka, b.d., k. 9; ibidem, Raport gen. bryg. Tadeusza Jedynaka do ministra O[brony] 
N[arodowej], marszałka Mariana Spychalskiego, Warszawa 24 IX 1965 r., k. 164. Jedynak jeszcze w 1967 r. 
wyjechał do Korei by wkrótce zostać odwołanym. Oskarżał o te intrygi pracowników MSZ pochodzenia 
żydowskiego. Zob. ibidem, List gen. bryg. rez. Tadeusza Jedynaka do ministra O[brony] N[arodowej], gen. 
broni Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 20 V 1971 r., k. 115–117. Sam Jedynak był bardzo krytyczny także 
wobec Zarządu II SG WP. Zob. T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 119. Potwierdzają to słowa późniejszego szefa 
wywiadu wojskowego, gen. Romana Misztala, zob. B. Kapuściak, Współpraca Zarządu II Sztabu Generalnego 
WP z Zarządami Wywiadowczymi Państw-Sygnatariuszy Układu Warszawskiego – zarys problemu [w:] 
Polskie sojusze wojskowe w XX wieku – aspekty polityczne, militarne i ekonomiczne (artykuł pokonferencyjny, 
w przygotowaniu). Plik wideo z konferencji https://www.youtube.com/watch?v=g9441GtgMdo (dostęp 1 VI 
2018 r.). 
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 Kufel zbierał materiały właściwie na wszystkich wpływowych wojskowych – 

oficerów i generałów. W tym celu założył w 1968 r. inwentarz nr 1 zespołu K (materiałów 

zastrzeżonych „K”), w którym skrupulatnie odnotowywano jakie materiały wytworzyła 

WSW na poszczególnych dowódców wojsk165. Inwentarz ten nie miał umocowania 

prawnego w normatywach, a wpisy jakie zawierał dotyczyły zarówno rejestracji 

agenturalnej, jak i figurantów spraw operacyjnych. Wśród nich m.in. na gen. Włodzimierza 

Oliwę (ps. „Karoń”), gen. Floriana Siwickiego (sprawa krypt. „Grom” i Teczka Kontroli 

Operacyjnej), gen. Czesława Kiszczaka czy gen. Jerzego Skalskiego (ps. „Wierny”). 

Według zapisów z inwentarza nr 1 zespołu K wiele materiałów zniszczono, ale na przykład 

zapis dotyczący Floriana Siwickiego posiada w rubryce „Uwagi”, w inwentarzu 

archiwalnym taki zapis: „materiały znajdują się u kierownictwa dn. 13 II [19]58 r.”166. Zapis 

dotyczący Jerzego Skalskiego zarówno w omawianym inwentarzu nr 1 zespołu K, jak i w 

inwentarzu archiwalnym wygląda następująco: „teczkę zniszczono protokołem z 1979 r.”, 

ale w tymże protokole zniszczenia, który zachował się, jest zapis: „Wpisano omyłkowo, 

dokumenty znajdują się u Szefa WSW”167. Pytanie ile tak naprawdę gen. Kufel kazał 

zniszczył jeszcze przed gen. Edmundem Bułą (ostatnim szefem WSW), a ile teczek 

zachował dla siebie? I co się z nimi stało?168 W ten sposób zapewne zabezpieczał się, gdyby 

Jaruzelski, poprzez intrygi partyjne, próbował go odsunąć od szefowania WSW. Dla 

Jaruzelskiego manewr z odwołaniem Kufla wydawał się jednak dość ryzykowny. Szef WSW 

objął nawet Kiszczaka inwigilacją, gdy ten został szefem Zarządu II SG WP169. 

                                                
165 AIPN, SWSW, 00197/67, Inwentarz nr 1 zespołu K (materiałów zastrzeżonych „K”), 1968[–1990]. Tak 
swobodne postępowanie Kufla wobec wyższej rangi kadrą wojskową było podbudowane wejściem Moczara 
na kierownika Wydziału Administracyjnego BP KC PZPR oraz poparcie „moczarowców” przez Gomułkę w 
związku z wojną izraelsko-arabską i „Praską Wiosną” w Czechosłowacji. R. Skobelski, Polityka PRL wobec 
państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010, s. 252–254; A. 
Skrzypek, Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965–1989, Pułtusk-Warszawa 2008, s. 63–
68. 
166 Zob. zapis ewidencyjny pod nr 7874 w: AIPN, SWSW, 00197/32, Inwentarz nr 8 Zespołu E-2 [GZI] za lata 
1954–1956. 
167 AIPN, SWSW, 00179/79, Protokół nr 84 zniszczenia dokumentów ewidencji kontrwywiadowczej w dniu 4 
IV 1979 r., 3 IV 1979 r., k. 28–29. 
168 Teczki agenturalnej gen. Jerzego Skalskiego brak w zasobie IPN. Pozostały tylko: AIPN, SWSW, 
2386/32055, Teczka ewidencyjna Skalski Jerzy [1980–1988] oraz AIPN, SWSW, 2386/32194, Teczka nr DW-
6/Pf5/92-057 Skalski Jerzy, [1962]. 
169 Zob. zapis ewidencyjny pod nr 723 z 18 VI 1976 r., gdzie zarejestrowane są materiały personalne o 
sygnaturze archiwalnej ZS/3745 dot. Czesława Kiszczaka, s. Jana. W uwagach znajduje się zapis: „wpisany 
omyłkowo”. AIPN, SWSW, 00197/67, Inwentarz nr 1 zespołu K (materiałów zastrzeżonych „K”), k. 32v–33. 
Kiszczak zresztą miał być rozpracowywany na rozkaz Kufla już wcześniej, tj. w momencie objęcia stanowiska 
zastępcy szefa WSW. Zob. Człowiek honoru…, s. 77–80. Trudno dociec ile w tym prawdy, bo Kiszczak często 
się z nią mijał. Pytanie czy Kiszczak miał być od samego początku pupilkiem Kufla, jak sugeruje Lech 
Kowalski? Szef WSW zapewne cenił jego zdolności i spryt, ale jednocześnie musiał czuć zagrożenie, 
szczególnie po 1971 r. W tym okresie bowiem dostrzegł go Jaruzelski i to on zapewne, jako szef GZP WP, a 
później minister O[brony] N[arodowej], piął Kiszczaka w górę. Wiadome jest jednak, że to właśnie Kiszczak 
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Prawdopodobnie Kiszczak nieprzypadkowo został wcześniej zastępcą Kufla – być może 

miał go, na polecenie gen. Jaruzelskiego – pilnować i zbierać „haki”. Obaj z Kuflem mieli 

się zresztą nie znosić170. Istnieje hipoteza, że dzięki intrygom Kufla najwięcej do stracenia 

mógł mieć Jaruzelski, który usiłował ukryć swoją agenturalną przeszłość jako informator 

„Wolski”171. Dziwi wobec tego fakt, że Jaruzelski odsunął Kiszczaka od Kufla i mianował 

szefem wywiadu wojskowego. Dało to Kuflowi znów wolną rękę do działań172.  

 Kufel jako szef WSW współodpowiedzialny był za usuwanie z armii i degradację 

oficerów pochodzenia żydowskiego. Współpracował w tym czasie z gen. Mieczysławem 

Moczarem oraz z gen. Wojciechem Jaruzelskim, który przystał do grupy „moczarowców”. 

W dużej mierze materiały dowodowe na osoby pochodzenia żydowskiego oparto o teczki 

operacyjne po byłym GZI. Chciano dowieść, że osoby te mają powiązania z Izraelem i w 

związku z tym zagrażają bezpieczeństwu Polski „ludowej”. Dotyczyło to wojskowych 

sędziów i prokuratorów, dowódców (głównie powiązanych z marszałkiem Spychalskim) 

wszystkich szczebli oraz oficerów wywiadu wojskowego. Kufel miał się oprzeć w tych 

działaniach na swoim zastępcy, płk. Wiktorze Siennickim173. Pierwsza fala czystek była 

dość spontaniczna, chociaż w tym czasie bez przeszkód wyjechało sporo osób, które służyły 

w wojskowych organach bezpieczeństwa państwa174. Jednak ostatecznie postanowiono 

sprawę załatwić bardziej formalnie – w tym celu 21 listopada 1967 r. rozkazem ministra 

                                                
jako zastępca szefa WSW był przez Kufla angażowany we wszystkie najważniejsze sprawy. Zob. L. Kowalski, 
Cze.Kiszczak. Biografia gen. broni Czesława Kiszczaka, Poznań 2015, s. 260; B. Kapuściak, „Walenrodyzm”? 
Czesława Kiszczaka studium dezinformacji, „Fronda Lux” 2019, nr 91, s. 18. 
170 [W. Pawłow], Generał Pawłow: Byłem rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994, s. 165–167. 
171 P. Piotrowski, Sprawa współpracy Wojciecha Jaruzelskiego z Informacją Wojskową. Rekonesans 
Archiwalny, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 1–2 (72–73), s. 116–125; W. Sawicki, 
Współpraca Wojciecha Jaruzelskiego z organami Informacji Wojskowej w świetle materiałów 
wschodnioniemieckiej Stasi (studium źródłoznawcze), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 3 (10), 
s. 108–109.  
172 B. Pacek, Różne barwy…, s. 66 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem). Piecuch stawiał taką tezę w odwołaniu 
Kufla: „Wydaje się, że T. Kufla, bolszewika zachowawczego, wiernego starym układom, ewakuował z fotela 
szefa WSW dopiero gen. W. Pawłow, człowiek J. Andropowa, który widział na tym stanowisku Cz. Kiszczaka, 
bolszewika chwiejnego, którego można było przerobić na bolszewika pragmatycznego”. Cyt. za: H. Piecuch, 
Syndrom tajnych służb. Czas prania mózgów i łamania kości, Warszawa 1999, s. 69. 
173 L. Kowalski, Jaruzelski – generał ze skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, 
Poznań 2012, s. 263–266, 269–271; B. Pacek, Różne barwy…, s. 81–84 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem). 
Szerzej o konflikcie izraelsko-arabskim: M.B. Oren, Six Days of War. June 1967 and the Making of the 
Mordern Middle East, Oxfod 2002. Zob. też: J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, 
Warszawa 2011, s. 112–159. 
174 W 1968 r. zorientowano się, że wypuszczenie wysoko postawionych oficerów, którzy służyli nie tylko w 
związkach taktycznych „ludowego” WP, ale przede wszystkim w wojskowym aparacie represji, rodzi 
niebezpieczeństwo ujawniania tajemnic państwowych i wojskowych. Większość wyjeżdżała albo do Izraela 
albo do Stanów Zjednoczonych. Na tym tle doszło do śledztwa Naczelnej Prokuratury Wojskowej i… WSW, 
która sama pozwoliła na ten wyjazd nie „blokując” ich w Biurze Paszportów MSW. Zastrzeżenia wyjazdów 
poza granice PRL leżały w kwestii Departamentu MON i właśnie WSW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/16925–
16937, Akta w sprawie nieuzasadnionego względami ochrony tajemnicy wojskowej udzielania zezwoleń na 
emigrację oficerów rez[erwy] WP do państw kapitalistycznych [1968–1973]. 
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obrony narodowej nr 0546 powołano specjalną komisję, w skład której weszli: gen. dyw. 

Wojciech Jaruzelski (ówczesny szef Sztabu Generalnego WP, jako przewodniczący), gen. 

dyw. Józef Urbanowicz (szef GZP WP), gen. bryg. Teodor Kufel oraz gen. bryg. Stanisław 

Wytyczak (szef Departamentu Kadr MON). W ten sposób systemowo dokonano 

oczyszczenia Sił Zbrojnych PRL z „niepożądanego elementu”, włączając w to także osoby 

posądzane o rewizjonizm, liberalizm i inne odchylenia, które nie były zgodne z ówczesną 

oficjalną linią partii175. 

 Kufel we współpracy z Jaruzelskim współuczestniczyli w skierowaniu od 1959 r. 

alumnów do wojska w celu odbycia służby zasadniczej. Akcja ta, wymierzona w Kościół 

katolicki, trwała do 1980 r., ale do tego czasu zarówno GZP, jak i WSW zaczęły odnosić 

sukcesy176. Wydaje się jednak, do czego nie chciał się przyznać Jaruzelski, że w tym okresie 

grupa „partyzantów”, a może węziej – „moczarowców” cieszyła się dużym zaufaniem 

Moskwy. Stąd do grupy tej dołączył gen. Jaruzelski, widząc szansę na karierę177. 

 Kufel przysłużył się też w zabezpieczaniu inwazji na Czechosłowację, chociaż 

główną rolę odgrywali w tym czasie płk Edmund Buła jako szef Zarządu WSW 2. Armii 

oraz płk Czesław Kiszczak jako zastępca szefa WSW i koordynator działań z ramienia 

Szefostwa WSW178. Na konto Kufla wpłynął też sukces złapania szpiega brytyjskiego, 

Adama Kaczmarzyka w sierpniu 1967 r. To on w końcu kazał sprawdzać skrupulatnie 

wszelkie informacje, jakie przekazywał Kaczmarzyk agentom już w celi więziennej179. 

 To właśnie w latach 1968–1971 organa WSW zaczęły skupiać się na ochronie 

związków taktycznych, a co za tym idzie nastąpił rozrost ich struktur, rozbudowie siatki 

agenturalnej oraz wprowadzeniu normatywów usprawniających ich działania. To pomogło 

                                                
175 L. Kowalski, Jaruzelski – generał ze skazą…, s. 371–398; J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 
462–493. Zob. także: T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 388–389; idem, The Purges in the Polish Army 1967–1968, 
„Polin. Studies in Polish Jewry” 2009, vol. 21, 1968. Forty years after, ed. L.W. Głuchowski, A. Polonsky, s. 
290–309; M. Chęciński, „Ludowe Wojsko Polskie”…, s. 22–24. 
176 Zob. szerzej: L. Kowalski, Jaruzelski – generał ze skazą…, s. 307–332; B. Kapuściak, Walka oficerów 
kontrwywiadu wojskowego z Kościołem. Alumni w „ludowym” Wojsku Polskim w świetle dokumentów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2020, nr 4, s. 84–124. 
177 H. Piecuch, Byłem gorylem Jaruzelskiego. Mówi szef ochrony generała i inni…, Warszawa 2001, s. 172–
177. 
178 B. Kapuściak, „Pochmurne lato” nad „Dunajem”. Wojskowa Służba Wewnętrzna „śląskich” dywizji 
Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, „Czasypismo” 2018, nr 13, s. 179–185; idem, 
Zinwigilować tysiące żołnierzy, [w:] Haniebna inwazja. Czechosłowacja ‘68 (dodatek do „Rzeczpospolitej”), 
18–19 VIII 2018 r., s. 20–21; L. Kowalski, Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej 
w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1992, s. 49–54 (wywiad z Teodorem Kuflem). 
179 B. Kapuściak, Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego złapanego przez Wojskową Służbę 
Wewnętrzną [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb 
mundurowych w latach 1918–1989, red. J. Jędrysiak, K. Widziński, Wrocław–Warszawa 2021, s. 317–340. 
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im przygotować się do walki z opozycją „solidarnościową” w latach osiemdziesiątych180. W 

dużej mierze były to zasługi właśnie Kufla. 

 W 1971 r. stosunki Kufla z Jaruzelskim musiały układać się jeszcze dobrze, skoro 

szefa WSW podniesiono do stopnia generała dywizji (5 października 1971 r.) co na tym 

stanowisku było w tym czasie dość wyjątkowe181. Być może była to nagroda za pomoc w 

ewentualnym odwołaniu Gomułki siłą, gdyby ten sam nie chciał zrezygnować z funkcji 

pierwszego sekretarza182. W tym czasie Kufel zajmował też stanowiska polityczne – 17 

listopada 1968 r. na V zjeździe wybrany został członkiem Centralnej Komisji Kontroli 

Partyjnej – był także członkiem egzekutywy IC MON, delegatem na V, VI i VII zjazd PZPR, 

a od 12 grudnia 1971 do 11 lutego 1980 r. zastępcą członka KC PZPR183. 

 Piastując stanowisko szefa WSW Kufel posiadał legitymację legalizacyjną 

pracownika cywilnego JW 5542 wystawioną w 1978 r. na nazwisko Ryszard 

Lewandowski184. 

 Kufel został odwołany z funkcji szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej rozkazem 

MON nr 051 z 4 kwietnia 1979 r. i został mu udzielony urlop celem podjęcia pracy w 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak podaje Czesław Kiszczak Kufla usunięto z WSW 

z powodu postrzelenia własnego syna na polowaniu w czasie godzin służbowych185. 

Jaruzelski wykorzystał szansę by pozbyć się osoby do której stracił zaufanie, wiedząc że 

czas „partyzantów” minął186. Były szef WSW w MSZ pełnił przez krótki czas funkcję 

Dyrektora Generalnego187. Po przeszkoleniu188 Kufel udał się na misję wojskową do Berlina 

                                                
180 P. Piotrowski, „Solidarność Walcząca” w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa, „Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2005, nr 7–8, s. 80–88; A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wojskowa Służba Wewnętrzna. 
Organizacja i zakres zadań, [w:] Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, 
red. F. Musiał, Kraków 2012, s. 199–275. 
181 AIPN, MON, 2174/5899, Wniosek o mianowanie na stopień generała dywizji, wrzesień 1971 r., k. 16–17; 
T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 367; B. Pacek, Różne barwy…, s. 83 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem). 
182 Człowiek honoru…, s. 105–108. Chociaż później to Kiszczak przypisał sobie te zasługi, zob. W. Bereś, J. 
Skoczylas, Generał Kiszczak mówi… prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 43. 
183 Kufel działalność polityczną prowadził właściwie nieprzerwanie od 1936 r. Zob. 
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/27068 (dostęp 20 V 2020 r.). 
184 AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej Zarząd II SG WP), 2602/27950, Rejestr 
dokumentów legalizacyjnych S[zefostwa] WSW, t. 2, 1978–1990, k. 134. Numer JW 5542 był zastrzeżony dla 
Szefostwa WSW w celu legalizowania dokumentów. 
185 Człowiek honoru…, s. 113; B. Pacek, Różne barwy…, s. 94 (wywiad z Czesławem Kiszczakiem); [W. 
Pawłow], Generał Pawłow…, s. 166. 
186 B. Pacek, Różne barwy…, s. 13 (wywiad z Wojciechem Jaruzelskim). 
187 AMSZ, DKiS, t. 26827, Wniosek o zatwierdzenie na stanowisko, b.d. [marzec 1979 r.], b.p.; ibidem, Pismo 
szefa Urzędu Rady Ministrów, Janusza Wieczorka, 31 III 1980 r., b.p. 
188 Kufel odbył seminarium dla kierowniczej kadry służby zagranicznej w Jadwisinie w dniach 6–7 VI 1979 r., 
zob. AMSZ, DKiS, t. 26827, Lista osób zatwierdzonych na seminarium dla kierowniczej kadry służby 
zagranicznej w Jadwisinie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, b.d., b.p. 
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20 października 1979 r. z tytułem ministra pełnomocnego189. Zastąpił na tym stanowisku 

płk. Eugeniusza Pękałę190. Półtora roku jakie Kufel spędził na Misji Wojskowej w Berlinie 

Zachodnim zaowocowały w szereg gaf i wpadek191. Generał Teodor Kufel z PMW w 

Berlinie Zachodnim został odwołany z dniem 1 czerwca 1981 r.192 i przekazany do 

dyspozycji ministra obrony narodowej193. 

 Według wniosku o odwołanie z funkcji ministra pełnomocnego-szefa Misji 

Wojskowej PRL w Berlinie powrót Kufla do kraju został podyktowany złym stanem 

zdrowia194. Formułka ta była jednak dość często wpisywana w momencie odwołania z 

funkcji i taka przyczyna miała być podawana oficjalnie przedstawicielom placówek 

dyplomatycznych krajów kapitalistycznych195. Kufla zastąpił Janusz Prystrom, który 

mianowany został p.o. kierownika Misji196. I to on musiał się tłumaczyć przed konsulem 

generalnym Związku Sowieckiego, towarzyszem Bykowem, dlaczego tak naprawdę Kufel 

został nagle cofnięty do kraju. Ponieważ były szef WSW przedstawił powód odwołania z 

Misji jako panującą teraz w Polsce Ludowej politykę dyskwalifikowania zasłużonych i 

sprawdzonych komunistów z życia politycznego, z tego względu nakazano pracownikom 

PMW podawać przedstawicielom krajów komunistycznych, jako oficjalny powód 

odwołania Kufla niewłaściwą i niepartyjną postawą etyczno-moralną na jego poprzednim 

stanowisku197. Widać przy tym, że władze wojskowe i polityczne w kraju przestały się z 

byłym szefem WSW patyczkować. Dotychczas jednak jego osoba była postrzegana jako 

wpływowa i jednak znacząca.  

                                                
189 AIPN, MON, 2174/5899, Notatka służbowa dla zastępcy ministra ON ds. ogólnych, 23 X 1979 r., k. 73–
73v. Kufel został mianowany szefem Misji Wojskowej od dnia 1 VIII 1979 r., zob. AMSZ, DKiS, t. 26827, 
Pismo ministra spraw zagranicznych, Emila Wojtaszka, 27 VI 1979 r., b.p. 
190 AMSZ, DKiS, t. 26827, Pismo kierownika Wydziału Kadr KC PZPR, Zygmunta Stępnia, 24 V 1979 r., b.p. 
Eugeniusz Pękała związany był z wywiadem cywilnym, przed wyjazdem na misję wojskową do Berlina pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora Departamentu I MSW w okresie 15 II 1965–31 X 1975. Zob. Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II, 1956–1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 37; 
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I, 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 
237–238. Zob. http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/95290 (dostęp 4 VI 2019 r.). 
191 Szerzej: B. Kapuściak, Misja wojskowa gen. dyw. Teodora Kufla w Berlinie Zachodnim w latach 1979-
1981. Przyczynek do biografii szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej [w:] Attaché i przedstawiciele Misji 
Wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL, red. B. Kapuściak, Katowice-Warszawa 2021, 
s. 253–286. 
192 AMSZ, DKiS, t. 26827, Pismo dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia MSZ, b.d. [maj 1981 r.], b.p. 
193 AIPN, MON, 2174/5899, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 10. 
194 AMSZ, DKiS, t. 26827, Wniosek o odwołanie ze stanowiska, b.d. [maj 1981 r.], b.p.  
195 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/28331, Pismo nr 01365/PO-I/81 do płk. Moraczewskiego, b.d. [maj 1981 
r.], k. 83.  
196 Janusz Prystrom był w tym czasie współpracownikiem Zarządu II SG WP o ps. „Soler”. Zob. AIPN, Zarząd 
II SG WP, 2602/16836, Teczka pracy „Soler” [1974–1982]. 
197 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20038, Informacja w sprawie przyczyn odwołania z placówki gen. T. Kufla, 
22 V 1981 r., k. 90–91. 
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 Po karnym odwołaniu Kufla, usunięto go z partii i przeniesiono w stan spoczynku – 

odszedł z wojska 11 listopada 1981 r., odwołany rozkazem MON nr Pf-198 z 2 listopada 

1981 r.198 Na badania lekarskie został skierowany przez Departament Kadr MON dopiero w 

marcu 1982 r., zapewne tylko po to, aby potwierdzić oficjalnie jego niezdolność do 

służby199. Było to dość typowe dla tamtych czasów200. 

 Słusznie zauważył Moraczewski, że półtora roku starczyło ówczesnej władzy 

komunistycznej, by zebrać na Kufla materiały obciążające i zneutralizować jego wpływy w 

Warszawie201. Naczelna Prokuratura Wojskowa wszczęła śledztwo 31 lipca 1981 r. o 

przestępstwo z art. 246 § 1 i 2 Kodeksu Karnego202. Wcześniej, bo w okresie 14 styczeń–26 

luty 1981 r. sprawę badała komisja Najwyższej Izby Kontroli203, a następnie z Kuflem 

przeprowadziło rozmowę Prezydium Komisji Kontroli Partyjnej WP (po uprzednim 

sformułowaniu zarzutów)204. 

 Jak wykazało prowadzone wtedy postępowanie NIK, Kufel wszedł w posiadanie 

willi przy ul. Filtrowej 24 w Warszawie pod pretekstem działań służbowych, której remont 

przeprowadzono na koszt wojskowych organów kwaterunkowo-budowlanych205; w 1973 r. 

zagarnął z wyposażenia służbowego zabytkowe meble gdańskie206, które kazał przewieź do 

swojej willi; nabył za pomocą swoich podwładnych działkę letniskową w Wierzbicy nad 

Zalewem Zegrzyńskim i za pomocą żołnierzy zagospodarował ją i zbudował tam domek; 

spowodował, że w 1977 r. organa WSW zrzekły się kwatery służbowej na rzecz jego syna 

Apolinarego; a w 1978 r. na polecenie Kufla organa WSW wynajęły mieszkanie od jego 

drugiego syna, Ryszarda i synowej Elżbiety, rzekomo do celów służbowych, zresztą Kufel 

                                                
198 AIPN, MON, 2174/5899, Zaświadczenie zastępcy szefa Departamentu Kadr MON, płk. Czesława 
Furmanka, 11 XI 1981 r., k. 54; ibidem, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 10. Co ciekawe, 
w Teczce Akt Personalnych ostatnia opinia służbowa Kufla jest z 1970 r. Zachował się wniosek o mianowanie 
na stopień generała dywizji, ale brakuje też ostatniej opinii za całość służby. Zob. ibidem, Opinia służbowa za 
okres 31 XII 1965 r. do 31 XII 1969 r., 23 III 1970 r., k. 18–19. 
199 AIPN, MON, 2174/5899, Orzeczenie nr 379/2/37/82 Wojskowej Komisji Lekarskiej IC MON 
[zatwierdzone przez Centralną Komisję Lekarską w dn. 31 III 1982 r.], 12 III 1982 r., k. 50–53. 
200 Ze względu na zły stan zdrowia miał być także odwołany Aleksander Kokoszyn czy Władysław Gomułka. 
201 M. Moraczewski, Wspomnienia i niedomówienia…, s. 147. 
202 AIPN, Naczelna Prokuratura Wojskowa (dalej NPW), 02294/115, Postanowienie o wszczęciu śledztwa 
przeciwko gen. dyw. Teodorowi Kuflowi, byłemu szefowi Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa 31 VII 
1981 r., k. 1–3. 
203 AIPN, NPW, 02294/115, [Protokół komisji kontroli partyjnej PZPR dotyczący] tow[arzysza] gen. dyw. 
Teodora Kufla, 20 VI 1981 r., k. 5–6. 
204 AIPN, NPW, 02294/115, Protokół z posiedzenia Prezydium Komisji Kontroli Partyjnej WP w dniu 20 VI 
1981 r. w sprawie gen. dyw. Teodora Kufla – b[yłego] szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, k. 
7–16. 
205 Wcześniej wykwaterowano z niej przymusowo niejakiego płk. Lemieszczuka ze względu na „niezbędne 
potrzeby służbowe wojska”. Zob. AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. [czerwiec/lipiec 1981 r.], 
k. 22–23. 
206 Fotografie mebli gdańskich zob. AIPN, NPW, 02294/116, k. 216–218. 
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ułatwiał całej rodzinie liczne wyjazdy zagraniczne; w latach 1969–1970 na polecenie szefa 

WSW wystawiono wszystkim członkom rodziny tzw. paszporty operacyjne (wydawane 

wyłącznie w celach służbowych pracownikom MSW, WSW i Zarządu II SG WP), 

zwolnione całkowicie od opłat; w latach 1974–1978 Kufel umożliwił swojemu synowi 

Apolinaremu nabyć na korzystnych warunkach dwa samochody, wycofane z eksploatacji i 

spowodował wyjazd tegoż syna (w roli pomocnika szyfranta) do Międzynarodowej Komisji 

Kontroli i Nadzoru w Wietnamie tylko i wyłącznie w celach materialnych, gdyż nie posiadał 

on żadnego przygotowania do pełnienia tam służby207. Ze względu na niemoralne 

prowadzenie się syna szefa WSW w Wietnamie, SB miała nie dopuścić go do pracy 

szyfrowej, rzekomo skierowano go do sortowania gazet208. 

 Dodatkowo zarzucano Kuflowi brak zaangażowania w działalność partyjno-

polityczną. Jako szef organów KW rzadko miał się spotykać z kadrą Szefostwa WSW w 

celu wyjaśnienia bieżących sytuacji polityczno-ekonomicznych, dywersji ideologicznych 

oraz ukierunkowywania jej działania. Jako zastępca członka KC PZPR mało uwagi miał 

poświęcać w „ukierunkowaniu działalności Komitetu Partyjnego Szefostwa WSW” oraz nie 

brał udziału w posiedzeniach tejże komisji. W latach 1978–1979 wykluczył z posiedzeń 

kolegium Szefa WSW sekretarza Komitetu Partyjnego i nie zasięgał jego opinii przy 

rozstrzyganiu spraw personalnych i ogólno-organizacyjnych. Zaniedbywał też Kufel 

macierzystą POP, co spowodowało, że to właśnie jej członkowie osądzili Kufla bardzo 

krytycznie209. 

 Komisja Kontroli Partyjnej zarzuciła także Kuflowi, że faworyzował wielu oficerów, 

którzy świadczyli mu usługi prywatne, jak płk Stanisław Sas – zaufany Kufla w załatwianiu 

wielu prywatnych spraw, jak chociażby kupno działki i urządzenie domku letniskowego w 

Wierzbicy – został w szybkim trybie awansowany na szefa Zarządu WSW WOW. Ze 

względu na sprawy rodzinne i amoralne prowadzenie się Sas został w 1979 r. zdjęty 

dyscyplinarnie ze stanowiska, a ostatecznie w 1981 r. zwolniony do rezerwy. Podobnie płk 

Stanisław Stępień, który podczas pobytu za granicą (w okresie 1971–1973), ale i w kraju 

świadczył Kuflowi prywatne usługi. Mimo podejrzeń o nadużywanie alkoholu, został 

mianowany zastępcą attaché wojskowego przy Ambasadzie PRL w Londynie210. Po odejściu 

                                                
207 AIPN, NPW, 02294/115, [Protokół komisji kontroli partyjnej PZPR dotyczący] tow[arzysza] gen. dyw. 
Teodora Kufla, 20 VI 1981 r., k. 5–6. 
208 AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. [czerwiec/lipiec 1981 r.], k. 32–33. 
209 Ibidem, k. 17–18. 
210 Wspomina o nim Moraczewski, nazywając go podpułkownikiem Stanisławem S., Stasiem lub „EsEs”, zob. 
M. Moraczewski, Wspomnienia i niedomówienia…, s. 82–86. 
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Kufla skierowany został do rezerwy. Kolejnym „zasłużonym” był płk. Witold Jasiński, który 

jako szef jednej z komórek Zarządu WSW WL miał trudności z jej kierowaniem, został w 

ramach wyróżnienia skierowany przez Kufla do PMW w Berlinie Zachodnim. Takich 

oficerów było oczywiście więcej, jak chociażby: ppłk Jan Chraplak, płk Jan Romańczuk, płk 

Stanisław Goworek, płk Marian Łoskot, ppłk Zdzisław Łabędź czy płk Stanisław Dębski211. 

Dodatkowo część starszej kadry oficerskiej musiało opuścić organa WSW lub zostali 

zmuszeni do przejścia do rezerwy ze względu na krytykę swojego szefa o czym często 

informowali Kufla jego faworyzowani oficerowie212. 

 Miał też załatwić swemu synowi pracę w Wojskowym Biurze Projektów i Studiów 

Budowlanych w Warszawie w charakterze asystenta – projektanta przy pracach tajnych. W 

tym czasie wyjeżdżał do państw kapitalistycznych, co kłóciło się z ówczesnymi przepisami 

o ochronie tajemnicy213. 

 Ostatecznie śledztwo prokuratorskie wykazało szczegółowo, że Kufel w latach 

1971–1972 pod pretekstem potrzeb operacyjnych WSW zawyżył koszty remontu domu przy 

ul. Filtrowej 24 w Warszawie na sumę 270 tys. zł, który otrzymał jako kwaterę służbową, a 

w 1975 r. nabył je na własność; w 1971 r. polecił przydzielić swojemu synowi Apolinaremu 

jako kwaterę służbową mieszkanie przy ul. Górnośląskiej 24 w Warszawie będące w 

dyspozycji WSW, co ułatwiło mu dodatkowo jego wykupienie na własność; w latach 1972–

1973 spowodował, że Biuro Paszportów MSW wystawiło jego żonie Zofii oraz synom 

Apolinaremu i Ryszardowi tzw. paszporty operacyjne, uprawniające do wyjazdu do 

wszystkich krajów świata (bez obowiązku uiszczania wymaganych opłat); w latach 1977–

1978 wykorzystywał żołnierzy i pracowników cywilnych wojska oraz wojskowe środki 

techniczne do zagospodarowania działki z domkiem letniskowym w Wierzbicy; w 1975 r. 

polecił szefowi Oddziału WSW w Gdańsku, płk. Emilowi Stańskiemu przekazać do 

Szefostwa WSW meble, które kazał następnie przewieźć do swojego mieszkania (używał 

ich do grudnia 1980 r., kiedy to prokuratura wojskowa podjęła postępowanie wyjaśniające), 

co więcej, Kufel w 1976 r. kazał sporządzić fikcyjny protokół brakowania tych mebli214.  

                                                
211 AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. [czerwiec/lipiec 1981 r.], k. 18–21. 
212 Tak miała wyglądać sprawa m.in. z płk. Władysławem Łukowem, płk. Jerzym Mrówczyńskim, płk. 
Mieczysławem Turkiewiczem, płk. Władysławem Anderstem, płk. Emilem Stańskim oraz płk. Zbigniewem 
Bednarczukiem. Zob. AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. [czerwiec/lipiec 1981 r.], k. 21. 
Rzekomo żołnierze wyjeżdzający do PMW w Berlinie Zachodnim oraz do Polskiej Wojskowej Jednostki 
Specjalnej na Bliskim Wschodzie mili obdarowywać Kufla drogimi upominkami za spowodowanie 
możliwości wyjazdu. Zob. ibidem, k. 36. 
213 AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. [czerwiec/lipiec 1981 r.], k. 33–34. 
214 AIPN, MON, 2174/5899, Odpis postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej, Warszawa 16 IV 
1984 r., k. 40–41. 
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 Początkowo Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa odrzuciły wniosek Naczelnej 

Prokuratury Wojskowej o umorzenie śledztwa w sprawie postępowań gen. Kufla, ale w 

związku z rewizją nadzwyczajną NPW ostatecznie postępowanie karne umorzono 16 

kwietnia 1984 r. na podstawie art. 5 ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r.215  

 Kufel w cywilnych organach bezpieczeństwa państwa przepracował 13 lat i prawie 

9 miesięcy, w „ludowym” WP służył 23 lata i 1 miesiąc216. Pełniąc funkcję szefa Zarządu I 

Szefostwa WSW, zastępcy szefa WSW i ostatecznie szefa tychże organów przez piętnaście 

lat (a całościowo w wojskowym aparacie represji przez dziewiętnaście lat) Kufel był w 

posiadaniu olbrzymiej wiedzy o oficerach i generałach Sił Zbrojnych PRL217. Zbierane przez 

niego materiały pomagały zarówno jemu, jak i pewnie grupie „partyzantów” utrzymywać 

się na wysokich stanowiskach w państwie. Był na tyle pewny swojej pozycji, że od marca 

1968 r. powołał zespół do spraw rozpracowań w składzie płk Jan Ćwik218 oraz ppłk. 

                                                
215 AIPN, NPW, 02294/119, Postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej, Warszawa 9 III 1984 r., k. 
283–285; CAW, Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa, 1466/98/769, Rewizja nadzwyczajna Naczelnego 
Prokuratora Wojskowego, Warszawa 6 IV 1984 r., k. 6–8; AIPN, MON, 2174/5899, Odpis postanowienia Sądu 
Najwyższego – Izby Wojskowej, Warszawa 16 IV 1984 r., k. 40–44. Co ciekawe Komisja Kontroli Partyjnej 
doliczyła się trzykrotnego wyczerpania znamion art. 20 i 201 KK (za co groziła kara pozbawienia wolności od 
5 do 25 lat, kara grzywny, konfiskata mienia w całości lub częściowo i pozbawienie praw publicznych – w tym 
obniżenie stopnia wojskowego lub całkowitą degradację) oraz znamiona art. 246 KK (zagrażające karą 
pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat). Zob. AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. 
[czerwiec/lipiec 1981 r.], k. 39. 
216 Przez ten czas był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, 
Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Grunwaldu III klasy, Krzyżem 
Partyzanckim, Srebrnym i Złotym (czterokrotnie) Krzyżem Zasługi, czechosłowackim Medalem II stopnia „Za 
umacnianie Przyjaźni Sił Zbrojnych”, Medalem XXX-lat Zwycięstwa (ZSRS), Złotym Medalem Braterstwa 
Broni (NRD). Zob. AIPN, MON, 2174/5899, Zeszyt ewidencyjny Teodora Kufla, 5 V 1960 r., k. 9; J. 
Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 314. 
217 Chociaż takiej wiedzy odmawia mu jego następca. Zob. B. Pacek, Różne barwy…, s. 83 (wywiad z 
Czesławem Kiszczakiem). Na temat działań dezinformacyjnych Kiszczaka zob. szerzej: B. Kapuściak, 
„Walenrodyzm”…. 
218 Jan Ćwik – urodził się 11 VI 1921 r. w Byczynie, pow. Chrzanów jako syn Antoniego (rolnik) i Agnieszki 
z domu Bolek (gospodyni domowa). Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w 1935 r. w Byczynie, później 
pracował na roli u ojca. W PPR od maja 1943 r., później w PZPR. Członek GL/AL od maja 1943 r. pod ps. 
„Pilnik” w oddziale im. Jarosława Dąbrowskiego pod dowództwem Stanisława Wałacha ps. „Zdzich” oraz 
Franciszka Szlachcica ps. „Wicek” (J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej…, s. 417–418 i 423). Sam Ćwik 
miał kierować dwoma akcjami na linii Jaworzno-Chrzanów jako dowódca grupy wypadowej z Byczyny (M. 
Wieczorek, Armia Ludowa…, s. 261). Sam podawał, że był dowódcą placówki AL. Po zajęciu tych terenów 
przez Armię Czerwoną wstąpił do PUBP w Chrzanowie (od 15 II 1945 r.) na stanowisko starszego referenta 
(kierownik placówki Jaworzno), następnie od 1 III 1946 r. nagle jako referent (zmniejszenie etatu). Obniżenie 
zaszeregowania mogło być spowodowane znęcaniem się wraz z Franciszkiem Szlachcicem, Władysławem 
Plutą i Józefem Komalą nad jednym z więźniów w marcu 1945 r. (AIPN, Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego (dalej KdsBP), 0952/9, Wniosek o umorzenie postępowania karnego, Warszawa, 15 XII 1951 r., 
k. 341–342). W tym czasie również brał udział w walce z podziemiem niepodległościowym. Przeniesiony 
następnie do WUBP w Krakowie (od 4 III 1946 r.) do Sekcji I Wydziału Personalnego, gdzie piął się po 
szczeblach aż do p.o. naczelnika tegoż wydziału (31 XII 1951 r., od czerwca 1947 jako podporucznik, od 
grudnia 1949 jako porucznik, a od grudnia 1950 r. jako kapitan). Następnie został przeniesiony do 
Departamentu Kadr MBP (później Departament Kadr i Szkolenia) gdzie został zastępcą naczelnika Wydziału 
I (od 1 III 1953 r.). Od 15 X 1955 r. starszy inspektor „po linii Informacji” w Departamencie Kadr i Szkolenia 
KdsBP (już jako major), następnie szefa Oddziału Kadr GZI (od 10 III 1955 r.). Od 1 II 1957 r. zastępca szefa 
Oddziału Ogólnego SWSW, następnie słuchacz Wojskowego Ośrodka Szkolenia Ogólnego nr 3 w Zegrzu, 



205 

                                                
gdzie zdał maturę (1 IX 1957 r.) z zatwierdzonym stopniem majora. Po odbyciu kursu w dyspozycji Szefostwa 
WSW (od 30 VI 1958 r.), następnie mianowany starszym pomocnikiem szefa Oddziału III Zarządu II SWSW 
(od 19 VIII 1958 r), po czym wysłany na KDO kontrwywiadu w OS WSW (od 25 VIII 1958 r.), a po kursie 
mianowany starszym pomocnikiem szefa Oddziału III Zarządu I SWSW (od 10 IV 1959 r.). Od 1 IX 1959 r. 
ponownie wysłany na trzymiesięczny KDO kontrwywiadu, a po ukończonym kursie wyznaczony starszym 
pomocnikiem szefa Oddziału I Zarządu I SWSW (od 28 XI 1959 r.). Od 18 III 1961 r. zastępca szefa tegoż 
oddziału, a od 30 VI 1961 słuchacz WKDO WSW przy WAP, po ukończeniu którego powrócił od 30 VI 1962 
r. na swoje dotychczasowe stanowisko (od września 1962 r. w stopniu podpułkownika). Od 1 X 1964 r. cz.p.o. 
szefa Oddziału I Zarządu I SWSW, od 2 VII 1965 r. o zmianach etatowych, zastępca szefa Oddziału VI SWSW, 
a od 7 VII 1965 r. delegowany do MKNiK w Wietnamie (służbowo podlegał pod Jednostkę Wojskową 2000). 
Od 16 VI 1966 r. szef Wydziału IV Zarządu I, a od 6 VII 1967 r. po kolejnych zmianach etatowych, szef 
Oddziału IV tegoż zarządu (od października 1968 r. w stopniu pułkownika), następnie, od 15 I 1972 r. szef 
Oddziału I tegoż zarządu. Od 17 X 1973 r. ponownie oddelegowany do MKKiN w Wietnamie (w ramach JW 
2000), a po powrocie skierowany na stanowisko oficera w dyspozycji szefa WSW (od 17 X 1974 r.). 8 III 1975 
r. przeszedł w stan spoczynku w stopniu pułkownika. Znał słabo język niemiecki i angielski. Zmarł 27 III 2006 
r. AIPN, MON, 2174/5233, Teczka akt personalnych Ćwika Jana, s. Antoniego; AIPN, MSW, 0193/7089, Akta 
osobowe Ćwik Jan, s. Antoniego; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/9203, ppłk Ćwik Jan, s. Antoniego – 
Wietnam; ibidem, 2602/15498, płk Ćwik Jan, s. Antoniego [– Wietnam]; ADOiP, KW PZPR, 1733/8784, Akta 
osobowe Jana Ćwika; G. Wołk, Ćwik Jan 1921–2006 [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu 
bezpieczeństwa 1944–1956, t. 3, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa (w druku). 
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Stanisław Pietraniec219. W rozpracowywaniu generałów brał udział także płk. Wiktor 

Siennicki220, któremu podlegał ten zespół. W razie jego nieobecności zastępował go płk Jan 

                                                
219 Stanisław Pietraniec – urodził się 25 V 1929 r. w Jaskowie, pow. Lublin, jako syn Pawła (rolnik) i Gabryeli 
z domu Iskra (bez zawodu). Od 1949 w ZMP, od 15 II 1948 r. w PPR, następnie w PZPR. W 1943 r. ukończył 
siódmą klasę szkoły powszechnej w miejscowości urodzenia, następnie od 1944 r. rozpoczął pracę jako 
listonosz (do stycznia 1945 r.). Od 17 VIII 1945 r. zatrudniony jako referent w zarządzie gminy Jasków, 
następnie jako pisarz w majątku Jastków (od 1 X 1947 r.), a później junak w 19. Brygadzie PO „Służba Polsce” 
(od 19 IV 1948 r.) i komendant gminny Komitetu Partyjnego PO „SP w Lublinie. Od 22 IX 1948 r. wysłany 
przez PPR na kurs wojewódzkiej szkoły międzypartyjnej PPR-PPS w Lublinie, następnie zatrudniony od 1 I 
1949 r. w zarządzie gminnym w Jaskowie (kierownik biura ewidencji ludności) pełniąc funkcje I sekretarza , 
a później II sekretarza w Powiatowym Komitecie PZPR w Lublinie. Od 16 IV 1949 r. skierowany na 
stanowisko instruktora w Zarządzie Powiatowym ZMP w Lublinie. Od 25 VIII 1949 r. powołany do 
„ludowego” WP i skierowany do Oficerskiej Szkoły Politycznej w Łodzi, której nie ukończył, bo od 2 IV 1950 
r. został przeniesiony na własną prośbę do OSI. Po ukończeniu szkoły skierowany na praktyki do OZI nr 2 (od 
26 I 1951 r. w stopniu podporucznika) na stanowisko etatowe kapitana. Od 4 V 1951 r. oficer informacji 5. 
Batalionu Wojsk Kolejowych OZI nr 2, następnie, od 6 I 1953 r. starszy oficer informacji Wydziału Informacji 
16. DAPlot OW-II, a od 25 IV 1953 r. Wydziału Informacji 9. DLM OZI 9 (od grudnia 1952 r. w stopniu 
porucznika), a później 10. DLM tegoż okręgu (od 30 X 1954 r.). Przeniesieni było związane z kompromitacja 
„w oczach całego składu osobowego jednostki” ze względu na śmiertelne postrzelenie jednego z uczestników 
polowania (oficera politycznego jednostki). Od 13 V 1955 r. starszy oficer informacji Oddziału II Zarządu I 
GZI a po przeformowaniu w WSW, od 29 I 1957 r. starszy pomocnik szefa Wydziału III Zarządu II SWSW 
(od stycznia 1956 r. w stopniu kapitana), następnie Wydziału VI Szefostwa (od 6 VI 1958 r.), a od 16 IV 1960 
r. pomocnik szefa Oddziału I Zarządu I, później starszy pomocnik tego oddziału (od 26 VIII 1963 r., od 
września 1961 r. w stopniu majora). W okresie 13 VI 1962–29 IV 1963 służbowo wyjechał do Wietnamu i brał 
udział w Delegacji Polskiej do MKNiK (oficer rotacyjny). Od 2 IX 1965 r. po zmianach etatowych, starszy 
pomocnik szefa Oddziału VI, następnie starszy pomocnik szefa Wydziału IV Zarządu VI Szefostwa (od 2 IV 
1966 r.), a po zmianie etatu Oddziału IV Zarządu I SWSW (od 9 VI 1967 r.). 3 VII 1969 r. zwolniony z 
wojskowej służby i przeniesiony w stan spoczynku w stopniu podpułkownika (od października 1968 r. 
mianowany do tego stopnia). W 1958 r. skończył liceum dla pracujących w Warszawie i zdał maturę, w okresie 
1960–1961 był słuchaczem zaocznym KDO kontrwywiadu w OS WSW, a w latach 1964–1966 skończył 
WKDO przy Sztabie Generalnym WP w zakresie ekonomiki handlu zagranicznego. Słabo znał język rosyjski 
i angielski. W 1952 r. i w 1966 r. w czasie służby miał ulec wypadkom samochodowym. Zmarł 15 XII 1976 r. 
w Warszawie, tam też pochowany na cmentarzu na Powązkach – kwatera II B 7, rząd 3, grób 17 
(http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=3&kwatera=II%20B%207
&grob=17&dane=+imie=Stanis%C5%82aw+nazwisko=Pietraniec+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=18
00+miesiac=1+dzien=1+rok2=1800+miesiac2=1+dzien2=17+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
ien_zg1=1+rok_zg2=1800+miesiac_zg2=1+dzien_zg2=17+cmentarz=#kotwica, dostęp 17 I 2022 r. ). AIPN, 
Zbiór akt personalnych żołnierzy pełniących służbę w cywilnych i wojskowych organach bezpieczeństwa 
państwa (w tym żołnierzy represjonowanych z motywów politycznych) oraz pracowników cywilnych wojska 
(dalej Zbiór akt personalnych), 2264/1834, Teczka akt personalnych Pietrańca Stanisława, s. Pawła. 
220 Wiktor Stanisław Siennicki – urodził się 5 VII 1924 r. w Warszawie jako syn Edwina Juliana (formierz) i 
Genowefy z domu Brzozowska (krawcowa). Siedem klas szkoły powszechnej ukończył w 1938 r. w 
Warszawie, później miał dwa lata chodzić do szkoły średniej im. Konarskiego (gimnazjum mechaniczne, brak 
jednak dokumentów), a następnie miał zrobić małą maturę na kursach „u Wawelberga” i kursy zawodowe przy 
ul. Miodowej w Warszawie (także brak dokumentów). Trzyletnią szkołę średnia skończył dopiero w 1948 r. w 
Warszawie. Od 1940 r. pracował jako ślusarz w przejętych przez Niemców Zakładach Mechanicznych 
„Ursus”. Od 1943 r. w ZWM (koło Warszawa-Wola pod dowództwem mjr. Grabskiego ps. „Karol” jako 
sekcyjny, a następnie drużynowy w stopniu kaprala). Miał brać udział w powstaniu warszawskim w ramach 
batalionu „Czwartaków” pod ps. „Rysiek”, „Witek” – dowódca plutonu 1. kompanii, następnie zastępca 
dowódcy kompanii (A. Przygoński, Armia Ludowa…, s. 38, 63, 107, 380–381). Od października 1944 r. w 
obozie dla jeńców wojennych pod nr 45705 (Stalag XI-A Altengrabow, Niemcy). Do kraju powrócił w maju 
1945 r. W PPR od czerwca 1945 r., następnie w PZPR. Od 25 VI 1945 r. referent Sekcji 3 Wydziału I WUBP 
w Warszawie, następnie starszy referent Sekcji 4 Wydziału V WUBP w Warszawie i jednocześnie p.o. 
kierownika tejże sekcji (od 1 II 1946 r., od lipca 1946 r. jako chorąży), a później kierownik (od 1 I 1949 r., od 
lipca 1948 r. jako podporucznik). Od 25 II 1950 r. starszy referent Sekcji 1 Wydziału V Departamentu V MBP 
(od lipca 1950 r. jako porucznik), następnie kierownik Sekcji 3 Wydziału IV Departamentu V (od 1 V 1952 r., 
od lipca 1952 r. jako kapitan). W okresie luty–marzec 1953 r. delegowany do Austrii, po powrocie mianowany 
kierownikiem Sekcji 3 Wydziału VI Departamentu III MBP, a od 1 IV 1955 r. kierownik Sekcji 3 Wydziału 



207 

                                                
IV tegoż departamentu. 26 XII 1956 r. zwolniony ze służby ze względu na reorganizację i zły stan zdrowia (w 
życiorysie podał że zwolniony został na własną prośbę). Od stycznia 1957 r. miał być słuchaczem technikum 
mechanicznego przy Ministerstwie Przemysłu Mechanicznego w Warszawie. Do wojska powołany 12 VII 
1957 r. w stopniu majora i skierowany do dyspozycji szefa WSW. Od 30 VII 1957 r. wyznaczony na starszego 
pomocnika szefa Oddziału II Zarządu I SWSW, od 27 III 1959 r. starszy oficer do zleceń specjalnych (funkcje 
pełnił od 2 IV 1959 r., w stopniu podpułkownika), następnie szef Oddziału I Zarządu I SWSW (od 17 II 1960 
r.). Od 1 X 1962 r. słuchacz WKDO przy ASG z pozostawieniem na ewidencji Szefostwa WSW, następnie z 
powrotem mianowany szefem Oddziału I Zarządu I (od 10 IX 1963 r.). Od 15 X 1964 r. oddelegowany do 
pracy w MKNiK w Wietnamie w ramach JW 2000 w stopniu pułkownika, po powrocie mianowany szefem 
nowoutworzonego Oddziału VI SWSW (od 1 X 1965 r.), a po zmianie w etacie, Zarządu VI Szefostwa (od 12 
IV 1966 r.), a wraz z nowym etatem Zarządu I SWSW (od 6 VII 1967r.). Od 1 XII 1971 r. zastępca szefa 
WSW, a od 19 III 1979 r. zastępca szefa i jednocześnie szef Zarządu V Szefostwa. Od 18 VII 1979 r. attaché 
wojskowy przy Ambasadzie PRL w Jugosławii i jednocześnie rezydent ps. „Sikorski” rezydentury 
wywiadowczej w Belgradzie krypt. „Adria” (wyjazd 31 I 1980 r.). Po powrocie w dyspozycji szefa Sztabu 
Generalnego WP (od 3 III 1983 r.), w stan spoczynku przeszedł 17 VIII 1983 r. w stopniu pułkownika. W 1963 
r. ukończył WKDO przy ASG w specjalności ogólnowojskowej w grupie oficerów administracji, w 1970 r. 
obronił dyplom ekonomisty na Wydziale Ekonomiczno-Wojskowym WAP, a w 1972 r. pracę magisterską na 
tejże uczelni. Znał w zakresie podstawowym język niemiecki i rosyjski. Przeszedł też dwumiesięczne 
przeszkolenie z języka angielskiego oraz podstawowy kurs z języka serbochorwackiego. Zmarł 1 VIII 1990 r. 
w Warszawie, tam też pochowany na cmentarzu na Powązkach – kwatera A4, rząd 1, grób 22 
(http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=1&kwatera=A%204&grob
=22&dane=+imie=W+nazwisko=Siennicki+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1
+rok2=2020+miesiac2=4+dzien2=14+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=2
020+miesiac_zg2=4+dzien_zg2=14+cmentarz=#kotwica, dostęp 17 I 2022 r.). AIPN, MSW, 0193/6850, Akta 
osobowe Siennicki Wiktor, s. Edwina; AIPN, MON, 2174/6512, Teczka akt personalnych Siennickiego 
Wiktora, s. Edwina. AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/9166, Siennicki Wiktor, s. Edwina; ibidem, 2602/14664, 
Teczka akt personalnych Siennickiego Wiktora, s. Edwina; ibidem 2602/15089, Teczka nr 56 – płk Wiktor 
Siennicki; ibidem, 2602/28194, Teczka personalna „Sikorski”; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/36323 
(dostęp 17 I 2022 r.). 
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Chraplak221. Kufel nie tylko zbierał materiały na wyższych oficerów i generałów, ale 

również na wiceministra obrony narodowej, gen. broni Józefa Urbanowicza222 i ministra 

                                                
221 Jan Chraplak – urodził się 24 VI 1924 r. w Czempinie, pow. Kościan, jako syn Józefa (kołodziej) i Joanny 
z domu Dobrucka (bez zawodu). W miejscu urodzenia skończył siedem klas szkoły podstawowej. Od 1940 r. 
pracował w firmach niemieckich jako robotnik drogowy i elektromonter. Od 1945 w ZWM, od kwietnia 1946 
r. w PPR, następnie w PZPR. Od 19 IV 1945 r. w „odrodzonym” WP, najpierw skierowany do Oficerskiej 
Szkoły KBW w Andrzejowie, następnie do Centralnej Szkoły MBP w Łodzi (od 12 IX 1945 r.). Po ukończeniu 
szkoły 3 I 1946 r. mianowany oficerem kontrwywiadu 2. samodzielnego batalionu ochrony Oddziału 
Informacji KBW Poznań (wcześniej oficer samodzielnej kompani zwiadu WBW Poznań) w stopniu chorążego, 
od 8 III 1946 r. starszym oficerem tej jednostki. W okresie kwiecień-sierpień 1947 r. brał udział w zwalczaniu 
oddziałów UPA w Bieszczadach (sotnie pod dowództwem Wasyla Szyszkanynecia ps. „Bir”, Stepana 
Stebelśkiego ps. „Chrin” i N.N. ps. „Stach”, zob. G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt 
polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, s. 402–420). Od 10 XI 1947 r. starszy oficer Oddział Informacji 
Pułku Ochrony Rządu Zarządu Informacji KBW w stopniu podporucznika, następnie od 31 XII 1948 r. starszy 
oficer informacji 1. batalionu 7. Pułku KBW (od grudnia 1949 r. w stopniu porucznika), a od 1 X 1950 r. Sekcji 
ds. Rozpracowań Oddziału III Zarządu Informacji Wojsk Wewnętrznych (od lipca 1952 r. w stopniu kapitana). 
Od 1 XII 1953 r. szef Wydziału Informacji 3. Pułku KBW, a od 18 IX 1956 r. szef Wydziału Informacji 23. 
Brygady WOP Zarządu Informacji WOP w stopniu majora. Od 1 III 1957 r. mianowany szefem Wydziału 
WSW KBW i WOP Lublin (od września w stopniu podpułkownika), a od 11 I 1965 r. zastępcą szefa Zarządu 
WSW KBW i WOP i jednocześnie szefem Oddziału I tegoż zarządu. Od 12 IV 1966 r. przechodzi do Szefostwa 
WSW na zastępcę szefa Zarządu VI, po zmianach etatu, od 3 VII 1967 r. na zastępcę szefa Zarządu I SWSW 
(od sierpnia 1967 r. jako pułkownik). Od 20 XI 1971 r. szef Zarządu I Szefostwa, od 12 XI 1979 r. w dyspozycji 
szefa Zarządu II SG WP, a następnie w dyspozycji szefa WSW. W lutym 1980 r. zdegradowany rozkazem 
personalnym nr 30/MON (na wniosek OSH) do stopnia podpułkownika ze względu na nadużycia jakich 
dopuściła się w latach 1977–1979, wykorzystując stanowisko służbowe (niesłuszne wykorzystywanie 
mieszkania służbowego, bezprawne wydatkowanie pieniędzy na cele reprezentacyjne, fałszowanie 
dokumentów dotyczących wydatków). Wykluczony został również z PZPR. Zwolniony z WSW 20 VI 1980 r. 
i przeniesiony w stan spoczynku w stopniu podpułkownika. W 1955 r. ukończył liceum dla pracujących w 
Lublinie i zdał egzamin maturalny. W 1961 r. obronił tytuł magistra na Wydziale Dyplomatyczno-
Konsularnym w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. W 1958 r. ukończył miesięczny kurs 
szefów wydziałów WSW, KBW i WOP w Ośrodku Szkolenia Kadr MSW. Znał dobrze język niemiecki, słabo 
rosyjski. Brak informacji o dacie śmierci. Pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie – kwatera H, 
rząd 11, grób 10 
(http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=11&kwatera=H&grob=10
&dane=+imie=Jan+nazwisko=Chraplak+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+ro
k2=1800+miesiac2=1+dzien2=17+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=1800
+miesiac_zg2=1+dzien_zg2=17+cmentarz=#kotwica, dostęp 17 I 2022 r.). AIPN, Zbiór akt personalnych, 
2264/483, Teczka akt personalnych Chraplaka Jana s. Józefa; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/105241 
(dostęp 17 I 2022 r.). 
222 Próbowano pozyskać w charakterze tajnych współpracowników ppłk. Edmunda Moskalewa oraz płk. 
Remigiusza Surgiewicza. AIPN, Kolekcja Henryka Piecucha, 1706/41, Pismo [ppłk. rez. Józefa Łachuta] do 
szefa WSW, gen. Czesława Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych 
oficerów, Warszawa, 22 X 1979 r., k. 4. Dokument opublikowany w: H. Piecuch, Brudne gry. Ostatnie akcje 
służb specjalnych, Warszawa 1998, s. 149–152; idem, Czas generałów. W. Jaruzelski tego nigdy nie powie, 
Warszawa 2000, s. 51–54; Człowiek honoru…, s. 335–340. Edmund Moskalew był rozpracowywany przez 
WSW i rejestrowany do sygn. ZS/4614, zob. AIPN, SWSW, 00197/85, Akt zniszczenia nr 94, 15 VI 1986 r., 
s. 150. Rozpracowaniem miał się zająć ppłk. Józef Łachut, ale odmówił wykonania tego polecenia. Zob. H. 
Piecuch, Czas generałów…, s. 51. Do relacji Łachuty trzeba jednak podchodzić ostrożnie. Sam przyznawał się, 
że wobec przełożonych nie zachowywał się odpowiednio. „W okresie tym kiedy nie pracowałem narastało u 
mnie rozgoryczenie, które przekształciło się następnie w ciężką chorobę nerwową, podczas której miałem 
pewne wykroczenia w stosunku do byłych swoich przełożonych a z których wówczas nie zdawałem sobie 
sprawy”. Cyt: AIPN, Zbiór akt personalnych, 2300/2081, Pismo ppłk. Józefa Łachuty do I Sekretarza KC 
PZPR, Warszawa, 12 II 1973 r., k. 147. 
Józef Łachut – urodził się 18 III 1931 r. w Świdrówce, pow. Dąbrowa Tarnowska, jako syn Wojciecha (rolnik) 
Wiktorii z domu Irla (rolnik). W 1949 r. ukończył siódmą klasę szkoły podstawowej w Szczucinie. W ZWM 
od 1946 r. (koło przy KW PPR we Wrocławiu), później w ZMP, w PZPR od 14 I 1950 r. (gdzie indziej podał 
że od 24 V 1951 r.). Jako piętnastolatek miał się ochotniczo zgłosić do jednostki WBW we Wrocławiu, gdzie 
miał zostać skierowany do Korpusu Kadetów KBW w Legnicy (brak jednak tych informacji w przebiegu 
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obrony narodowej, gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego223. Wysyłano także do KC PZPR 

anonimy na niektórych członków Biura Politycznego KC PZPR, które fabrykował płk. Jan 

                                                
służby i innych dokumentach). W „ludowym” WP od 11 XI 1949 r. i skierowany do Oficerskiej Szkoły 
Politycznej w Łodzi jako podchorąży, następnie słuchacz trzymiesięcznego kursu lektorskiego w Wyższej 
Szkoły Oficerów Politycznych (od 2 VIII 1950 r.). Po ukończeniu kursu w dyspozycji Zarządu Politycznego 
OW-IV (od 20 XI 1950 r.) w stopniu podporucznika (wykładowca w 40. pz), następnie mianowany 
kierownikiem klubu (instruktor ewidencji partyjnej) Wydziału Politycznego GZI (od 1 VI 1951 r.) i 
wykładowcą przedmiotów politycznych w OSI (od 27 VI 1951 r., od lipca 1952 r. w stopniu porucznika). Od 
12 II 1954 r. skierowany do dyspozycji GZP, a od 15 XII 1954 r. wyznaczony sekretarzem POP Wydziału 
Politycznego (później kierownictwa i sztabu) Głównego Zarządu Tyłów WP. Od 31 VIII 1955 r. słuchacz I 
kursu akademickiego (tzw. kurs przygotowawczy) w Akademii Wojskowo-Politycznej w stopniu kapitana, a 
po jej ukończeniu skierowany do dyspozycji szefa WSW (od 6 V 1957 r.) i wyznaczony na starszego 
pomocnika szefa Oddziału WSW Giżycko (od 18 V 1957 r.). Po jego rozformowaniu skierowany od 25 VII 
1957 r. jako słuchacz KDO kontrwywiadu do OS WSW, a po jego ukończeniu mianowany pomocnikiem szefa 
Oddziału I Zarządu I SWSW (od 1 VIII 1958 r., od października 1960 r. w stopniu majora), następnie starszym 
pomocnikiem szefa tegoż oddziału (od 22 IV 1961 r., od października 1965 r. w stopniu podpułkownika). Od 
5 IV 1966 r. oddelegowany do pracy w MKNiK w Wietnamie w ramach JW 2000 jako oficer ds. rotacji, po 
powrocie mianowany starszym pomocnikiem Oddziału I Zarządu VI SWSW (od 4 IV 1967 r.), a po zmianie 
etatu, Oddziału I Zarządu I Szefostwa (od 9 VI 1967 r.). We wrześniu 1969 r. biorąc udział w ćwiczeniach 
„Odra-Nysa-1969” Łachut uległ wypadkowi samochodowemu. W związku z tą sytuacją na terenie Szefostwa 
WSW miały krążyć plotki, że wypadek został spowodowany pod wpływem alkoholu. Z tego względu Łachut 
złożył raport o zwolnienie z organów WSW, jednak ówczesny szefa Zarządu I, płk Wiktor Siennicki uznał, że 
raport ten został złożony „dla realizacji celów osobistych”. Od 15 V 1970 r. znalazł się na stanowisku oficera 
w dyspozycji szefa WSW (skierowany do pracy w archiwum), następnie odesłany do Zarządu WSW WOPK 
na stanowisko starszego pomocnika szefa Oddziału WSW 1. Korpusu OPK (od 3 X 1970 r.), by ponownie od 
1 IV 1971 r. znaleźć się na stanowisku oficera w dyspozycji szefa WSW (pozostawał na zwolnieniu lekarskim). 
W tym czasie miał napisać „kilka anonimów o prowokacyjnym charakterze, szkalujących dobre imię oficerów 
WSW”. 18 I 1972 r. zwolniony ze służby wojskowej (zakwalifikowany przez komisję lekarską jako całkowicie 
niezdolny do służby, prawdopodobnie związane to było z wypadkiem samochodowym z 1969 r.) i przeniesiony 
w stan spoczynku w stopniu podpułkownika. W okresie 1 IV 1973–22 III 1981 r. pracował jako starszy radca 
w Urzędzie ds. Kombatantów. Od 23 III 1981 r. ponownie powołany do służby wojskowej i skierowany do 
Wydziału Kadr Zarządu WSW WOW – mianowany zastępcą szefa oddziału na stanowisku dyspozycyjnym 
Szefostwa WSW. Od 28 VIII 1982 r. mianowany starszym oficerem Wydziału I Zarządu WSW WOW, a 
następnie starszym oficerem Oddziału III tegoż zarządu (od 18 VI 1983 r.). W październiku 1983 r. ukończył 
jednomiesięczny kurs specjalistyczny oficerów kontrwywiadu szczebla taktycznego w COS WSW. W 1986 r. 
próbował przenieść się do MSW (ustalił to z gen. Henrykiem Dankowskim), ale tamtejsza komisja lekarska 
uznała, że nie jest zdolny do pracy w organach SB. Od 2 X 1990 r. w wyniku przeformowania organów 
kontrwywiadu mianowany starszym oficerem Oddziału KW WOW (na wykazie przejściowym do etatu nr 
01/220). 10 XII 1990 r. zwolniony ze służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy w stopniu podpułkownika. 
W 1956 r. ukończył liceum dla pracujących w Warszawie i zdał maturę. W 1969 r. obronił tytuł magistra 
historii na Wydziale Historyczno-Politycznym WAP (studia zaoczne). Znał dobrze język angielski i rosyjski. 
Zmarł 21 IV 2018 r., pochowany na cmentarzu Północnym w Warszawie, kwatera S-XI-4, rząd 24, grób 5 
(http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PLNCN&rzad=24&kwatera=S-XI-
4&grob=5&dane=+imie=J%C3%B3zef+nazwisko=%C5%81achut+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=18
00+miesiac=1+dzien=1+rok2=1800+miesiac2=1+dzien2=17+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
ien_zg1=1+rok_zg2=1800+miesiac_zg2=1+dzien_zg2=17+cmentarz=#kotwica, dostęp 17 I 2022 r.). AIPN, 
Zbiór akt personalnych, 2300/2081, Teczka akt personalnych Łachuty Józefa s. Wojciecha; AIPN, Zarząd II 
SG WP, Ppłk Łachut Józef, s. Wojciecha – Wietnam. 
223 „W sprawie rozpracowania Ministra Obrony Narodowej generała armii Wojciecha Jaruzelskiego 
wyjaśniam, że interesowanie się jego osobą było zachowane w największej konspiracji. Rozpracowanie 
prowadził osobiście płk W[iktor] Siennicki. Mnie zlecono takie sprawy jak ustalenia charakteru kontaktów 
generała Jaruzelskiego z płk. M[ichałem] Sadykiewiczem, a rozmowy prowadzone przez generała 
Jaruzelskiego z płk. Sadykiewiczem w gabinecie tego ostatniego były nagrywane. Miałem polecenie 
odszukania w materiałach archiwalnych generała Jaruzelskiego, takich materiałów, które mówiły by o jego 
»romansie« z żoną b[yłego] Szefa Służby Samochodowej MON generała [Kazimierza] Underki [chodzi 
zapewne o Romualdę Jadwigę z domu Kozaryn-Okulicz z którą rozwiódł się w 1964 r. – dopisek BK] oraz 
ustalenia roli płk. M[ichała] Dodika i jego żony w zażegnaniu incydentu powstałego ww. wyniku tego 
rzekomego »romansu«. Ustalenia celu spotkania się generała Jaruzelskiego z generałem Z. Duszyńskim na 
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Ćwik i ppłk A[lfred] Kubiak224. Już wcześniej rozpracowywano generałów Zygmunta 

Duszyńskiego, Jerzego Fonkowicza i Bronisława Bednarza ze względu na reprezentowanie 

                                                
terenie Poznania, przed nominacją generała Jaruzelskiego na szefa Głównego Zarządu Politycznego WP”. Cyt.: 
AIPN, Kolekcja Henryka Piecucha, 1706/41, Pismo [ppłk. rez. Józefa Łachuta] do szefa WSW, gen. Czesława 
Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych oficerów, Warszawa, 22 X 1979 
r., k. 5. Zob. AIPN, Kolekcja Wojciecha Jaruzelskiego, 3384/78, Pismo ppłk. rez. Józefa Łachuta do szefa 
WSW, gen. Czesława Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych oficerów, 
Warszawa, 22 X 1979 r., k. 3; H. Piecuch, Czas generałów…, s. 52. Warto dodać, że płk. Michał Dodik (szef 
sztabu 12. DP w Szczecinie, kiedy dowodził nią Jaruzelski, a następnie jego następca) miał być świadkiem na 
ślubie Jaruzelskiego, a płk Michał Sadykiewicz (razem z Jaruzelskim studiował w ASG) dobrym przyjacielem 
późniejszego ministra obrony narodowej. Obaj zostali wyrzuceni z wojska ze względu na żydowskie 
pochodzenie. Zob. L. Kowalski, Jaruzelski. Generał ze skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha 
Jaruzelskiego, wyd. II poprawione, Poznań 2012, s. 223, 246, 256. Sadykiewicz rozpracowywany był przez 
WSW i zarejestrowany do sygn. ZS/3475 (AIPN, SWSW, 00197/85, Akt zniszczenia nr 94, 15 VI 1986 r., s. 
133) Także Departament III MSW rozpracowywał go na kandydata na TW. Sadykiewicz jednak wyemigrował 
w czerwcu 1971 r. do Izraela (AIPN, MSW, 001043/94/J, [Materiały na kandydata na TW ps. „Symeon] 
Sadykiewicza Michała, s. Bolesława Bencoja). Co ciekawe według płk. Ryszarda Kuklińskiego w podobnym 
czasie miała kochanka żona Jaruzelskiego, Barbara. Pod koniec lat siedemdziesiątych jednak ich małżeństwo 
ustabilizowało się. Zob. Central Intelligence Agency „Jaruzelski's Attiude, Behavior and Style” [wywiad z płk. 
Ryszardem Kuklińskim przeprowadzony przez oficera CIA, 1 I 1983 r. (odtajniony w 2008 r.)], 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/165354.pdf?v=0e4afc53a28bf98d6d4361c0a18e063f 
(dostęp: 7 XII 2021 r.), s. 55. 
224 Alfred (Alfons do 25 VIII 1952 r.) Kubiak – urodził się 18 X 1925 r. w m. Dechy, region Hauts-de-France 
(Departament Nord Francja), jako syn Andrzeja (górnik) i Jadwigi z domu Kaczmarek (bez zawodu). Miał 
młodszą siostrę, Zofię (ur. w 1929 r.). Do szkoły powszechnej chodził w Paryżu (wcześniej w Guesnain, Nord), 
ale siódmą klasę ukończył w Polsce (w Kościanie) ze względu na wydalenie całej rodziny z Francji w styczniu 
1939 r. (rodzice byli działaczami KPF, ale powód wydalenia mógł być inny, nie mieli przez dłuższy czas pracy 
zarobkowej). Od 1932 r. członek „Czerwonego Pioniera” we Francji (organizowane przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe), a po konsolidacji w latach 1935/1936 czerwonego harcerstwa (TUR). Od 1 III 1945 
r. w ZWM (sekretarz sekcji zawodowej), od 15 II 1945 r. w PPR, następnie w PZPR. W czasie II wojny 
światowej pracował jako malarz, robotnik rolny i malarz-lakiernik w zakładzie stolarskim, następnie 
pracownik biurowy w Starostwie Powiatowym (od 15 II 1945 r.). Sam podawał zawód wyuczony 
radiomechanik. Od 19 III 1945 r. w PUBP w Kościanie (młodszy referent gminny), skierowany przez PPR, 
następnie przeniesiony jako słuchacz do Centralnej Szkoły MBP w Łodzi (od 26 VII 1945 r.). Po ukończeniu 
szkoły mianowany 27 IX 1945 r. młodszym referentem Sekcji 1 Wydziału V Departamentu I MBP w stopniu 
chorążego, następnie referentem tejże sekcji (od 1 I 1947 r.), później Sekcji 1 Wydziału III (od 15 IV 1947 r.) 
i Sekcji 2 Wydziału III tegoż departamentu (od 24 II 1948 r., od 16 VII tego roku jako podporucznik). W tym 
czasie miał brać udział w walkach z podziemiem niepodległościowym. Od 5 VII 1949 r. skierowany do GZI z 
pozostawieniem w rezerwie MBP (służył jako starszy oficer informacji Wydziału Informacji KG PO „SP”), 
od 15 V 1950 r. z powrotem w MBP jako starszy referent Sekcji 4 Wydziału IV Departamentu V w stopniu 
porucznika (w tym czasie delegowany na miesiąc do NRD w styczniu 1954 r., od lipca 1952 r. w stopniu 
kapitana). Od 15 VI 1954 r. kierownik Sekcji 1 Wydziału VI Departamentu III MBP, następnie Sekcji 1 
Wydziału IV tegoż departamentu (od 1 IV 1955 r.), a później starszy oficer operacyjny Sekcji 1 Wydziału III 
Departamentu V MBP (1 IV 1956 r.) i Sekcji 2 Wydziału II Departamentu V KdsBP (od 1 V 1956 r.). 
Zwolniony z KdsBP ze względów reorganizacyjnych 31 XII 1956 r. w stopniu kapitana. Rzekomo w ramach 
stypendium MSW skierowany od stycznia 1957 r. do zasadniczej szkoły zawodowej. Po jej ukończeniu w 
styczniu 1959 r. przeszedł na emeryturę. 19 VI 1959 r. powołany do zawodowej służby wojskowej i skierowany 
do dyspozycji szefa WSW, następnie wyznaczony starszym pomocnikiem szefa Wydziału II Oddziału III 
SWSW, a od 25 I 1961 r. Wydziału III tegoż oddziału. Od 27 IV 1961 r. pomocnik szefa Oddziału I Zarządu I 
SWSW (od września 1962 r. w stopniu majora), następnie starszy pomocnik szefa tegoż oddziału (od 2 VII 
1964 r.). Od 2 IX 1965 r. starszy pomocnik szefa Oddziału VI SWSW – w tym czasie oddelegowany do JW 
2000 i skierowany do MKKiN w Wietnamie. Po powrocie 4 II 1966 r. skierowany na wcześniej zajmowane 
stanowisko, a po zmianach etatowych skierowany do Wydziału IV Zarządu VI SWSW, następnie, po kolejnej 
reorganizacji Oddziału IV Zarządu I Szefostwa (od 9 VI 1967 r.). Od 5 XI 1968 r. starszy pomocnik szefa 
oddziału-starszy wykładowca przedmiotu KW Oddziału WSW Legionowo w stopniu podpułkownika, a 
następnie Oddziału WSW Modlin (od 24 VII 1969 r.). Od 1 III 1971 r. pomocnik szefa Zarządu I, a od 31 III 
1972 r. Oddziału I tegoż zarządu. W stan spoczynku przeszedł 5 XII 1973 r. w stopniu podpułkownika 
(pułkownikiem mianowany we wrześniu 1983 r.). Ukończył we wrześniu 1959 r. kurs starszych oficerów i 
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przez nich „kierunku rewizjonistyczno-syjonistycznego” w wojsku o czym informowany 

miał być marszałek Marian Spychalski, ówczesny Minister Obrony Narodowej225. 

„Faktycznie gen. Kufel szykował się na stanowisku po gen. [Józefie] Urbanowiczu. Gen. 

Fonkowicza okrzyczano syjonistą i aktywnie rozpracowywano. Gen. [Marian] Ryba był w 

zainteresowaniu [WSW – dopisek BK], bo był rzekomo powiązany ze środowiskiem 

żydowskim. Kompromitowano gen. [Tadeusza] Jedynaka, który śmiał wystąpić z 

                                                
oficerów Techniki operacyjnej w Ośrodku Szkolenia Kadr MSW, a w czerwcu zaoczne KDO KW w OS WSW. 
W latach 1946–1949 r. ukończył jedenaście klas gimnazjum ogólnokształcącego w Warszawie, następnie 
kontynuował naukę w SGSZ (do 1952 r., ostatecznie nie ukończył). Znał język francuski biegle, niemiecki i 
angielski słabo. AIPN, MON, 2174/6226 Teczka akt personalnych Kubiaka Alfreda, s. Andrzeja; AIPN, MSW, 
0193/6730, Akta osobowe Kubiaka Alfreda, s. Andrzeja. 
225 AIPN, Kolekcja Henryka Piecucha, 1706/41, Pismo [ppłk. rez. Józefa Łachuta] do szefa WSW, gen. 
Czesława Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych oficerów, Warszawa, 22 
X 1979 r., k. 3–8; AIPN, Kolekcja Czesława Kiszczaka, 3333/153, Uwagi i spostrzeżenia [ppłk. Jerzego 
Rogowca] z okresu służby w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 12 XI 1975 r., k. 10. 
Jerzy Rogowiec – urodził się 10 V 1925 r. w Ostrowie Mazowieckie (w życiorysie podaje błędnie Sokołów 
Podlaski) jako syn Stanisława (szewc) i Ignacji z domu Oleszczuk (bez zawodu). Szkołę podstawową ukończył 
w 1939 r., następnie poszedł do szkoły zawodowej, gdzie uczył się zawodu fryzjera (do 1943 r. ukończył 3 
klasy). W tym czasie pracował jako czeladnik w Zakładach Fryzjerskich L. Dzieciako w Sokołowie Podlaskim. 
(do listopada 1944 r.). 27 XI 1944 r. wstąpił ochotniczo do „odrodzonego” WP i został skierowany do 1. zpp 
(2. Armii WP) jako strzelec, następnie od 1 I 1945 r. szeregowy-fryzjer w 10. samodzielnym batalionie 
samochodowym, a później starszy szeregowy-fryzjer w 6. samodzielnym batalionie Informacji WP (od 1 X 
1946 r.). Od 18 X 1947 r. starszy szeregowy-fryzjer w GZI w służbie nadterminowej (prawdopodobnie na 
etacie 18. batalionu ochrony GZI), z której został zwolniony 5 III 1948 r. (jako starszy strzelec). Od tego czasu 
pracował jako pracownik kontraktowy (od 1 IV 1948 do 11 X 1949 r. na stanowisku ślusarza remontowego 
Oddziału Zaopatrzenia GZI z pełnieniem obowiązków fryzjera) w GZI, jednocześnie uczęszczając do 
gimnazjum i liceum dla pracujących (w. 1949 r. kończył 2 klasę gimnazjum). Od 12 X 1949 r. przyjęty do 
służby zawodowej i skierowany jako podchorąży do OSI (lokata 49/55), a następnie na praktyki w Wydziale 
Informacji 10. DPanc w Opolu (od 8 VI 1950 r.). Od listopada 1950 r. oficer informacji w 12. pułku moździerzy 
w Krotoszynie przeformowanej 10. DZ, a od kwietnia 1952 r. w 39. PAL w Strzegomiu tej dywizji [tak w 
przebiegu służby, ale raczej już w 39. PAH 10. DZ – dopisek BK].Od września 1953 r. starszy oficer informacji 
2. Korpusu Pancernego [sic, tak w przebiegu służby, raczej zmechanizowanego – dopisek BK], następnie 
słuchacz KDO OSI (od kwietnia 1954 r.). Od grudnia 1954 r. starszy oficer informacji Oddziału I Zarządu II 
GZI, następnie Oddziału II tego zarządu (od października 1955 r.), a od stycznia 1957 r. starszy pomocnik 
kierownika Sekcji I Oddziału WSW Warszawa. Wraz z nowymi etatami mianowany od czerwca 1957 r. 
starszym pomocnikiem szefa Wydziału I Oddziału WSW Warszawa, a od czerwca 1958 r. pomocnikiem szefa 
Oddziału I Zarządu I SWSW, a później starszym pomocnikiem tego oddziału (od 2 VII 1964 r.). Od 2 IX 1965 
r. starszy pomocnik szefa Oddziału VI SWSW, a po zmianach etatowych starszy pomocnik szefa Oddziału II 
Zarządu VI (od 2 IV 1966 r.) i w końcu Oddziału II Zarządu I Szefostwa (od 9 VI 1967 r.). Opiniowany w 
1969 r. jako „średnio zdyscyplinowany”. Od 21 VII 1972 r. starszy pomocnik szefa Wydziału I Oddziału VII 
Szkolenia i Analiz SWSW, a od 30 VI 1973 r. zastępca szefa Oddziału WSW WL Warszawa Zarządu WSW 
WL. 2 X 1975 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Ponownie powołany 
do służby zawodowej 16 III 1981 r. w związku z przygotowaniami do stanu wojennego i skierowany do 
dyspozycji szefa WSW, następnie od 1 IV 1981 r. w randze szefa wydziału Zarządu WSW WOPK. 25 V 1982 
r. ponownie skierowany do rezerwy. W 1958 r. ukończył liceum dla pracujących w Warszawie i zdał maturę. 
W 1960 r. rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy 
KC PZPR (ukończył w 1965 r. z zakresu ekonomiki przemysłu broniąc pracy pt. „spółzawodnictwo 
ekonomiczne między ZSRR i USA w latach 1959–1965”). W 1974 r. ukończył Kurs Kierowniczej Kadry 
Organów WSW. Znał słabo język rosyjski i niemiecki. Zmarł 22 I 2013 r., pochowany na Cmentarzu 
Północnym w Warszawie (kwatera D-II-13/14, rząd 4 grób 8, 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PLNCN&rzad=4&kwatera=D-II-
13/14&grob=8&dane=+imie=Jerzy+nazwisko=Rogowiec+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesi
ac=1+dzien=1+rok2=1800+miesiac2=2+dzien2=5+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1
+rok_zg2=1800+miesiac_zg2=2+dzien_zg2=5+cmentarz=#kotwica, dostęp 22 I 2022 r.). 
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krytycznymi uwagami pod adresem WSW na konferencji partyjnej. W zasadzie na 

wszystkich generałów zbierano materiały. Kto naraził się gen. Kuflowi, natychmiast stawał 

się wrogiem PRL. Podejrzliwość gen. Kufla i jego ambicję odgrywania czołowej roli 

wykorzystywali karierowicze pełniący służbę w WSW. Oni zaczęli w latach 60-tych 

nadawać ton całej pracy kontrwywiadowczej – łamano praworządność aby przypodobać się 

szefowi”226. 

 Po 1971 r. współpraca i dobre relacje Jaruzelskiego z Kuflem musiały się zakończyć. 

Związane to było prawdopodobnie z pozbawieniem Mieczysława Moczara realnego wpływu 

w BP KC PZPR w czerwcu 1971 r. pozwoliło Jaruzelskiemu wdrażać ambicjonalne plany 

swojej kariery i odsunięcie niewygodnych mu osób227. Stąd zapewne narastał konflikt na 

linii Jaruzelski-Kufel, tym bardziej, że do pomocy w odsunięciu szefa WSW minister obrony 

narodowej użył swojego najwierniejszego żołnierza, gen. Czesława Kiszczaka. Sam 

Jaruzelski twierdził, że nawet Kufel podpadł Moczarowi w związku z instalacją podsłuchu i 

stracił u niego zaufanie228. Rzekomo przed Moczarem miał bronić wtedy Kufla sam 

Jaruzelski. Nie wiadomo na ile w tym prawdy, ale widać wyraźnie, że w latach 

siedemdziesiątych „moczarowcy” tracą władzę i wpływy. 

 Po przejściu do rezerwy, Kufel nie angażował się już w politykę229. Jeszcze w latach 

siedemdziesiątych aktywnie uczestniczył w działalności ZBoWiD-u, później, dopiero w 

latach 1996–2000 był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej przy Krajowej 

Radzie Żołnierzy AL. Pełnił też funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy i Promocji 

„Kombatant”230, a od 12 listopada 2002 r. był członkiem Zarządu Krajowego 

                                                
226 Cyt. AIPN, Kolekcja Czesława Kiszczaka, 3333/153, Uwagi i spostrzeżenia [ppłk. Jerzego Rogowca] z 
okresu służby w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 12 XI 1975 r., k. 16. „Apetyt” na 
stanowiska wśród „partyzantów” był spory. Oprócz ambicji Moczara czy Kufla również Grzegorz Korczyński 
chciał zostać ministrem obrony narodowej. Zob. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967–1968, Warszawa 
1999, s. 373; A. Werblan, Polska Ludowa. Postscriptum. Rozmawia Robert Walenciak, Warszawa 2019, s. 
338–339. 
227 Zob. na ten temat: [W. Pawłow], Generał Pawłow…, s. 38–39 oraz 125–126.  
228 „Przecież na przykład w pewnym momencie podpadł, że tak powiem, brzydko mówiąc, Kufel u Moczara. 
Dlatego że Moczar chodził na brydża do takiego profesora Korthalsa stomatologa, może pan słyszał. Był to 
szef stomatologii wojskowej. No gdzieś tam widocznie chodził do niego na reperację zębów, potem chodził 
na brydża. I Kufel u tego Korthalsa zai[n]stalował podsłuch. I tam wyszło, że jest… Moczar się przewija. No 
oczywiście sam Kufel też był przerażony, no ale doszło to do Moczara. No ale z tym że to już było bardzo 
późno, to już było właściwie w takim schyłkowym, że tak powiem, okresie”. Cyt. za: Parallel History 
Project…, s. 27. Zob. też: AIPN, Kolekcja Henryka Piecucha, 1706/41, Pismo [ppłk. rez. Józefa Łachuta] do 
szefa WSW, gen. Czesława Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych 
oficerów, Warszawa, 22 X 1979 r., k. 3. 
229 „Stał się też aktywnym członkiem »Kawiarnianego Koła Twardogłowych« z siedzibą, w godzinach 
pomiędzy tak 12 a 14, w kawiarni »Na Rozdrożu«, zwanej przez bywalców »Akwarium«”. Cyt. za: M. 
Moraczewski, Wspomnienia i niedomówienia…, s. 148. 
230 Zob. https://rejestr.io/krs/175759/fundacja-pomocy-i-promocji-kombatant (dostęp 20 V 2020 r.). 
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Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu231. Należał również do 

Klubu Generałów Wojska Polskiego232. 

 Zmarł 17 października 2016 r. w Warszawie, pochowany na cmentarzu wojskowym 

na Powązkach233. 

 Jak stwierdziła Komisja Kontroli Partyjnej: „Na przestrzeni 14 lat zajmowania przez 

gen. Kufla stanowiska Szefa WSW, wpływały na niego skargi i zażalenia, lecz on nie liczył 

się z nikim i niczym. Czując się bezkarnym z tytułu zajmowanego stanowiska i wytworzenia 

wokół siebie mitu »wybitnego« działacza w lewicowym ruchu oporu w okresie okupacji, 

nadużywał swoich uprawnień dla celów prywatnych i rozgrywek personalnych z 

niewygodnymi mu osobami. W odczuciu kadry Szefostwa WSW, gen. Kufel nie był dla 

podwładnych wzorem przełożonego i komunisty, a raczej ich zaprzeczeniem”234.  

 Kufel będąc kilkanaście lat zastępcą Kokoszna, a następnie szefem WSW wpływał 

na tą służbę i jej kadry. Zbierał materiały kompromitujące na generałów i wyższych 

oficerów. Swoją działalnością próbował „za tylnego siedzenia” sterować wojskiem i 

wpływać na jego obsadę personalną. Jego silna pozycja w wojsku była spowodowana 

zapewne dużym zaufaniem jakim darzyli go politycy i wojskowi sowieccy. W wyniku utraty 

zaufania zarówno w ZSRS, jak i na polskiej scenie politycznej, musiał odejść. Gen. 

Jaruzelski wykorzystał długo oczekiwaną okazję do odsunięcia i rozliczenia niewygodnego 

i zbyt dużo wiedzącego generała. 

 

3. Zastępcy szefa WSW 
3.1. Gen. bryg. Tadeusz Wacław Pietrzak  

 Urodził się 27 sierpnia 1926 r. w Pacynie (powiat Gostynin) jako syn Szymona 

(rolnik) i Józefy z domu Majewska (gospodyni domowa, zmarła w 1933 r.)235. Z rodzicami 

                                                
231 Zob. https://rejestr.io/osoby/1211159/teodor-kufel (dostęp 20 V 2020 r.); https://krs-
pobierz.pl/stowarzyszenie-kawalerow-orderu-wojennego-krzyza-grunwaldu-i474837 (dostęp 20 V 2020 r.). 
232 Historia Klubu Generałów WP, http://www.klubgeneralow.pl/historia-klubu-generalow-wp/ (dostęp 20 V 
2020 r.). 
233 Kwatera: FII, rząd: DOD, grób: 1, 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/wyniki.php?imie=Teodor&nazwisko=Kufel&check_nazwisk
o=on&rok=1800&miesiac=1&dzien=1&rok2=2016&miesiac2=10&dzien2=21&rok_zg1=1800&miesiac_zg
1=1&dzien_zg1=1&rok_zg2=2016&miesiac_zg2=10&dzien_zg2=21&cmentarz=&send=Szukaj (dostęp 20 
V 2020 r.). 
234 Cyt. AIPN, NPW, 02294/115, Notatka służbowa, b.d. [czerwiec/lipiec 1981 r.], k. 39. 
235 AIPN, MSW, 230/1041, Wyciąg aktu urodzenia, Pacyna, 25 I 1952 r., k. 2. Ojciec Pietrzaka ożenił się po 
roku od śmierci pierwszej żony z Marią Kwiatkowską, z którą miał syna Edwarda. Macocha miała się źle 
odnosić do pozostałych dzieci. Zob. T. Pietrzak, Podziemny front, Warszawa 1969, s. 11; idem, Z. Sadkowska-
Dąbrowska, Młodość i konspiracja, Warszawa 2010, s. 16. Zob. także: T. Pietrzak, Rodzina Pietrzaków, 
[b.m.w., 1990], s. 91. Ojciec Pietrzaka w 1952 r. został wybrany z ramienia Stronnictwa Ludowego do Sejmu 
Ustawodawczego. Zob. ibidem, s. 92. 
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przeniósł się po pół roku do rodzinnej wsi ojca, Duranowie (gmina Chodaków, powiat 

Sochaczew) – tam posiadali 8 hektarowe gospodarstwo236. Miał dwóch braci, Henryka (ur. 

17 stycznia 1920 r.)237 i Edwarda (ur. 28 sierpnia 1935 r.) oraz siostrę Zofię (ur. 14 lutego 

1925 r. jako jedna z bliźniaczek, druga nie przeżyła porodu238). Do 1939 r. ukończył szóstą 

klasę szkoły podstawowej239. W czasie II wojny światowej miał ukończyć konspiracyjną 

                                                
236 W jednej z ankiet podaje, że gospodarstwo miało 10 hektarów. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta 
specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 11 VII 1947 r., k. 4v; ibidem, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], 
Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 20. W jednym z życiorysów podaje jednak, że przeniósł się do Duranowa do 
domu dziadka, który posiadał 8 hektarów, wcześniej, w Pacynie, rodzice mieli posiadać gospodarstwo 4 
hektarowe. Zob. ibidem, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 1 VI 1950 r., k. 13; ibidem, t. 2, 
Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 18 V 1954 r., k. 20–21. W krótkim życiorysie w ankiecie podał, że 
przeprowadził się do Sochaczewa, zob. ibidem, t. 1, k. 10. Podobnie pisze o Sochaczewie w innym życiorysie 
przenosząc czas przeprowadzki na 1,5 roku po urodzeniu. Zob. ibidem, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], 
Lublin, 12 X [19]44 r., k. 7. W swoich wspomnieniach Pietrzak pisze na zmianę raz o Duranowie pod 
Sochaczewem, innym razem o Sochaczewie. W dokumentach wytworzonych przez UB miejscowość nosi 
nazwę Andrzejów Duranowski, co jest zgodne z właściwą nazwą wsi (pow. sochaczewski). W Duranowie miał 
się spalić jego dom rodzinny gdy miał 5 lat (T. Pietrzak, Podziemny…, s. 11). Gdzie indziej wydarzenie to 
przeniósł o dwa lata później, gdy miał lat 7 (idem, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość…, s. 14–15). Pietrzak 
w jednej z ankiet podał, że gospodarstwo ojca jest w Duranowie, ma 8,5 hektara i jest spółdzielcze. Gdzie 
indziej podał, że gospodarstwo miało tylko 6 hektarów. Siostra miała mieszkać w tym czasie w Sochaczewie, 
a bracia wraz z ojcem w Duranowie. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], 
Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 12v; ibidem, Pismo szefa PUBP w Sochaczewie, por. T. Urbańskiego do szefa 
Oddziału Personalnego KGMO, Sochaczew, 19 II 1951 r., k. 22. W swojej książce o rodzinie Pietrzak pisze, 
że ojciec przeniósł się na wiosnę 1927 r. do Andrzejowa Duranowskiego, kiedy on miał pół roku. W 1932 r. 
miał wybuchnąć pożar, który spalił całe obejście. Zob. T. Pietrzak, Rodzina Pietrzaków…, s. 90. 
237 Henryk będzie krótko służył po wojnie w PUBP Sochaczew (zwolniony 1 IV 1946 r., gdzie indziej podano, 
że w 1947 r. na własną prośbę). Wcześniej próbował też swych sił w PUBP w Gostyniu (nie przyjęty 27 III 
1945 r.). Uznany za „element bezwartościowy”. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Odpis pisma szefa Wydziału 
Personalnego Kursu Przeszkolenia Kierowników Jednostek MO do MUBP w Warszawie, Łódź, 19 VIII 1948 
r., k. 4; ibidem, Pismo szefa PUBP w Sochaczewie do naczelnika Wydziału III Departamentu Kadr MBP, 
Sochaczew, 7 X 1950 r., k. 6. 
238 T. Pietrzak, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 71. Siostra w czasie wojny wyszła za 
mąż za Jana Stajszczaka, członka ZWZ-AK, później funkcjonariusza PUBP w Sochaczewie (szofer). Ze 
względu za nie przyznanie się do przynależności do AK ukarany tylko siedmiodniowym aresztem. W tym 
czasie Tadeusz Pietrzak był komendantem KWMO w Warszawie co pomogło Stajszczakowi uniknięcia kary 
wydalenia z organów. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Pismo szefa PUBP w Sochaczewie do naczelnika 
Wydziału III Departamentu Kadr MBP, Sochaczew, 7 X 1950 r., k. 6; ibidem, Odpis wyciągu z raportu ppor. 
Zygmunta Knyziaka, Naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Warszawie, Warszawa, 8V 1954 r., 
k. 12. Zob. także: Zob. T. Pietrzak, Rodzina Pietrzaków…, s. 91–92. 
239 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 20. W 1945 r. 
podawał, że ukończył 7 klas szkoły podstawowej i 2 klasy zawodówki (później 3 lata miał praktyki jako 
elektromonter). Zob. ibidem, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Katowice 21 VI 1945 r., k. 2. W 1947 r. ukończył 
2 klasy gimnazjum w Katowicach (dokształcał się w czasie rekonwalescencji po ranie). Wtedy też swój stan 
społeczny określał jako „inteligent pracujący” [sic]. Zob. ibidem, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], 
Warszawa, 11 VII 1947 r., k. 4–4v. W innym miejscu podał jednak, że ma skończone tylko 7 klas szkoły 
powszechnej (stan społeczny podał: elektromonter, rzemieślnik), ale rok później napisał już, że ukończył 4 
klasy gimnazjum (stan społeczny wpisał inteligent). Zob. ibidem, Karta statystyczna funkcjonariusza 
Bezpieczeństwa Publicznego, 25 III 1947 r., k. 25–25v; ibidem, Karta statystyczna funkcjonariusza Milicji 
Obywatelskiej, 19 VII 1948 r., k. 26–26v. Do 1950 r. miał mieć skończoną szkołę średnią. Zob. ibidem, Ankieta 
specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 12. Chociaż gdzie indziej już w 1949 r. podał, 
że ma średnie wykształcenie (stan społeczny wpisał: rolnik). Zob. ibidem, Karta statystyczna funkcjonariusza 
Milicji Obywatelskiej, 6 VIII 1949 r., k. 27–27v. Przełożeni z MBP oceniali go jako średnio inteligentnego, a 
jego pochodzenie jako chłopskie. 
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szkołę podoficerską i oficerską240. W GL od kwietnia 1942 r., używał pseudonimu „Tadek”, 

a dokumenty miał wyrobione na konspiracyjne nazwisko Tadeusz Romański241. Najpierw 

pełnił funkcję łącznika partyjnego, następnie zajmował się kolportażem prasy. Swoje 

pierwsze doświadczenie partyzanckie nabywał w oddziale Stanisława Gacia ps. „Kuba”, 

który często ukrywał się w jego domu rodzinnym w Duranowie242. W ZWM od marca 1943 

r., w PPR od października 1944 r., następnie w PZPR243. W czasie wojny pracował na roli u 

ojca, w 1941 r. ukończył kurs szoferski w Warszawie, a następnie od 1942 r. pracował tam 

w „Auto-Service” na Nowym Świecie 9 (do lipca 1944 r.)244. W Warszawie miał mieszkać 

od 1942 r. (przy ul. Hożej 9), następnie od 1945 r. w Katowicach (przy ul. Kilińskiego 21, 

skoszarowany w gmachu Kompanii Operacyjnej MO, której był dowódcą)245.  

 W Warszawie był dowódcą (sekcyjnym) jednaj z sekcji w ZWM (w drużynie Adama 

Potockiego ps. „Adam”), następnie pod koniec 1943 r. skierowany został do oddziału 

szturmowego, który z czasem przekształcił się w batalion im. „Czwartaków” (od lutego 1944 

                                                
240 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Katowice 21 VI 1945 r., k. 2. Pietrzak kursy 
takie mógł zrobić w okresie od kwietnia 1942 r. do lipca 1944 r., a więc w momencie kiedy miał dopiero 
skończone 16–18 lat. Pierwsze kursy partyzanckie były organizowane w Chylicach koło Warszawy. Szkołę 
partyzancką zorganizował Bolesław Kowalski ps. „Janek”, dowódca GL Okręgu Warszawa-Miasto (T. 
Pietrzak, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja, Warszawa 2010, s.140–141). Przeszkolono 
początkowo oddziały Franka Zubrzyńskiego i Stanisława Langego. Następnie zorganizowano Kursy 
Wojskowe w Warszawie, gdzie szkolono m.in. „Czwartaków”. Kursy te przekształcono w Szkołę 
Podchorążych (zwana też na wyrost oficerską), gdzie organizowano Kursy Specjalne (S. Rutkowski, Zarys 
dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, s. 208–210). Pietrzak wspomina uczestniczenie 
w kursie oficerskim na przełomie 1943/1944 r., kiedy został skierowany do oddziału szturmowego, 
przekształconego później w batalion „Czwartaków”. Kurs prowadził Zygmunt Duszyński ps. „Zygmunt” (T. 
Pietrzak, Podziemny…, s. 674). Być może przechodził już wtedy przez Szkołę Podchorążych, trudno jednak 
mówić o jakichkolwiek kursach oficerskich. 
241 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 11 VII 1947 r., k. 4–10. 
242 T. Pietrzak, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 121–122, 130–133; W. Namiotkiewicz, 
B. Rostropowicz, Ludzie, fakty…, s. 235–236 (rozmowa z Tadeuszem Pietrzakiem). Szymon Pietrzak, ojciec 
Tadeusza należał do SL i był członkiem GL/AL. W czasie wojny w jego domu ukrywali się żołnierze sowieccy 
oraz alowcy. Odbywały się tam także narady sztabu AL. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Pismo szefa PUBP 
w Sochaczewie do naczelnika Wydziału III Departamentu Kadr MBP, Sochaczew, 7 X 1950 r., k. 6. 
243 Zachowana deklaracja wstąpienia jest z datą 12 X 1944 r., jednak w kilku ankietach podaje, że do PPR 
wstąpił w 1942 r. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 16 
VIII 1950 r., k. 14v; ibidem, t. 2, Ankieta personalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa 1 VI 1950 r., k. 10 i 12; 
ibidem, t. 2, Ankieta Personalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 18 V 1954 r., k. 19. Gdzie indziej podaje 
datę wstąpienia do PPR na wrzesień 1944 r. Zob. ibidem, t. 1, Karta statystyczna funkcjonariusza Milicji 
Obywatelskiej, 19 VII 1948 r., k. 26. W jednej z ankiet podaje, że w ZWM był tylko do czerwca 1944 r., Zob. 
ibidem, t. 2, Kwestionariusz dla członków i wstępujących do PPR, Lublin, 12 X 1944 r., k. 6–6v. Rok 1944 
wstąpienia do PPR potwierdza odpis kwestionariusza członka/kandydata Partii z 1949 r. Zob. ibidem, t. 2, 
Kwestionariusz członka/kandydata Partii – odpis, 15 III 1949 r., k. 8–8v. 
244 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 11 VII 1947 r., k. 6v; 
ibidem, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Lublin, 12 X [19]44 r., k. 7. Gdzie indziej podaje, że na kurs 
szoferski przeszedł w 1942 r. i wtedy też miał wstąpić do GL. Zob. ibidem, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], 
Warszawa 16 VIII 1950 r., k. 20; T. Pietrzak, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 123. 
245 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 11 VII 1947 r., k. 5; 
ibidem, Pismo komendanta MO Katowice, kpt. Antoniego Bolesta do Wydziału Personalnego KWMO w 
Katowicach dotyczące ustalenia opinii, Katowice, 9 II 1949 r., k. 2. 
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r. jako dowódca kompanii)246. W lipcu 1944 r. Pietrzak został wysłany przez dowództwo AL 

do lasów lubelskich po broń dla oddziałów warszawskich247. Kiedy dotarł do Baranowa nad 

Wieprzem akurat przeszedł tamtędy front i tereny te zajęła Armia Czerwona. Pietrzak miał 

wobec tego organizować oddziały MO w Rykach koło Lublina248, ale już w październiku 

został przerzucony z samolotu sowieckiego poza linię frontu wraz z dwunastoosobową grupą 

pod dowództwem Mirosława Krajewskiego ps. „Piotr” (Pietrzak został zastępcą dowódcy 

ds. operacyjnych) do wykonywania zadań wywiadowczych i dywersyjnych249. 17 stycznia 

1945 r. znów przeszedł front i Pietrzak znalazł się po sowieckiej stronie. Wraz z oddziałem 

zameldował się w Lublinie, skąd miano go przesłać do dyspozycji KC PPR (wówczas miał 

swoją siedzibę w Żyrardowie). W okresie luty – 10 czerwca 1945 r. miał pracować z 

ramienia KC PPR w Zarządzie Głównym ZWM250. Do MO wstąpił w czerwcu 1945 r. w 

stopniu porucznika (stopień przepisany z AL)251. Pietrzak podczas działań partyzanckich był 

                                                
246 Inicjatorem oddziału szturmowego miał być Marian Spychalski ps. „Marek”. Zob. T. Pietrzak, 
Podziemny…, s. 64 i 66; idem, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 206 i 213. 
247 T. Pietrzak, Podziemny…, s. 132–135; idem, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 250–
252. Gdzie indziej szczegółowiej podano, że objął dowództwo nad grupą 22 żołnierzy wydzielonych z 2. 
kompanii Batalionu „Czwartaków” i został wysłany 20 lipca 1944 r. w okolice Dęblina. Zob. A. Borkiewicz, 
Powstanie Warszawskie 1944…, s. 1078 i 1080. 
248 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 20–20v. Pietrzak 
w życiorysie podaje, że organizował i wstąpił do MO, formalnie jednak cały czas był dowódcą części 2. 
kompanii batalionu „Czwartaków”. O swojej działalności nie tyle organizacyjnej (bo już w Rykach miała 
działać milicja), co bardziej likwidacyjnej pod auspicjami Armii Czerwonej Pietrzak wspomina w swojej 
publikacji: „W Rykach wówczas »sprawowały władzę« i pilnowały porządku publicznego dwa rodzaje milicji: 
milicja AK i milicja AL. Ta swoista dwuwładza na terenie Ryk skończyła się oczywiście dość szybko, zresztą 
przy wydatnej naszej [części 2. kompanii „Czwartaków” – dopisek BK] pomocy”. Zob. T. Pietrzak, 
Podziemny…, s. 135–136, stamtąd też cytat. Podobna relacja zob. idem, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i 
konspiracja…, s. 252–255. 
249 W. Namiotkiewicz, B. Rostropowicz, Ludzie, fakty…, s. 244–245 (rozmowa z Tadeuszem Pietrzakiem); T. 
Pietrzak, Podziemny…, s. 143–153; idem, Z. Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 258–267. 
Opis tej akcji zob. R. Zelwiański, Ostatnia akcja „Czwartaków”, Warszawa 1958. J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie…, s. 174, Królikowski twierdzi jakoby Pietrzak był w tym czasie oficerem 
„odrodzonego” WP. Jego działania jednak związane były ściśle z AL i współpracą z wojskiem sowieckim. Być 
może fakt, że stopień porucznika zatwierdził mu rozkaz nr 54 NDWP z 2 XI 1944 r. przemawia za jego 
przynależnością do WP, kolejny stopień (służył już w MO), kapitana, też miał być zatwierdzony rozkazem nr 
306 NDWP z 8 II 1946 r. Zob. AIPN, MON, 2174/5901, Zeszyt ewidencyjny [Tadeusza Pietrzaka], 21 XII 
1959 r., k. 3; AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 20v. 
W swoich wspomnieniach Pietrzak uściśla, że z Ryk przedostał się z grupą 2. kompanii do Otwocka, gdzie 
zakomunikowano im, że przeformowano ich w kompanię polityczno-wychowawczą MO miasta Warszawy i 
przydzielono każdemu z osobna poszczególne komisariaty. T. Pietrzak, Podziemny…, s. 137; idem, Z. 
Sadkowska-Dąbrowska, Młodość i konspiracja…, s. 254. Pietrzak w jednej z ankiet podaje datę wstąpienia do 
MO na 28 VI 1944 r. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Karta statystyczna funkcjonariusza Bezpieczeństwa 
Publicznego, 25 III 1947 r., k. 25–25v. W kolejnych przesuwa tę datę o jeden miesiąc, tj. na 26 VII 1944 r. 
Zob. ibidem, Karta statystyczna funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, 19 VII 1948 r., k. 26–26v; ibidem, 
Karta statystyczna funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, 15 II 1951 r., k. 28–28v. 
250 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Katowice 21 VI 1945 r., k. 3; ibidem, t. 2, 
Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 21 I 1977 r., k. 4; ibidem, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], 
Warszawa, 1 VI 1950 r., k. 13–14. 
251 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 11 VII 1947 r., k. 10; 
ibidem, Wyjaśnienie [Tadeusza Pietrzaka] – Odpis, Warszawa 21 XII 1951 r., k. 23. Pietrzak pisze o 
ponownym wstąpieniu w szeregi MO, chociaż formalnie nie był funkcjonariuszem ani w 1944 r., ani do 
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trzy razy ranny w 1944 r. (w marcu i wrześniu w Warszawie, w grudniu w Sochaczewie), 

czwarty raz zraniony został w walkach z oddziałami NSZ na terenie Nysy we wrześniu 1946 

r.252  

 Okoliczności ranienia Pietrzaka i jego udział w zwalczaniu niepodległościowego 

podziemia opisał jeden z jej uczestników, Józef Pytel: „Brałem udział w likwidacji tych grup 

[oddziału Henryka Flame ps. »Bartek« – dopisek BK], pamiętam jak to wyglądało. Mając 

bandę umiejscowioną w konkretnej miejscowości w znanych pomieszczeniach, okrążyliśmy 

ją i dochodziło do walki wręcz. Pamiętam jak likwidowaliśmy groźną bandę »Wigury« 

[prawdopodobnie chodzi o »Wichurę«, ppor. Józefa Kołodzieja – dopisek BK]. Okrążyliśmy 

ich w dużej willi poniemieckiej, czy nawet pałacyku ziemiańskim, gdyż wokół rozciągały 

się pola i stały różne zabudowania gospodarskie. Uderzyliśmy na bandę o świcie, licząc na 

to, że bandyci będą jeszcze spali, a więc zaskoczymy ich. Chcieliśmy ich zaskoczyć w 

budynku. Chcieliśmy obrzucić budynek granatami, ale okna były tak wysoko, że przez okna 

trudno było wrzucić granaty. Mieliśmy 30-to osobowe grupy. W jednej z takich grup 

operacyjnych był naczelnik III Wydziału Komendy MO w Kielcach (obecnie główny 

komendant MO Tadeusz Pietrzak). Stanął on po prostu na moich ramionach i wrzucał do 

wnętrza granaty. Strzelano do niego i raniono go w rękę. Do dzisiaj ma rękę bezwładną. 

Zlikwidowanie tych najsilniejszych grup, w poważnym stopniu osłabiło samego 

»Bartka«”253. 

 Od 28 czerwca 1945 r. Pietrzak został mianowany dowódcą kompanii operacyjnej w 

KWMO w Katowicach, od 15 lipca 1947 r. p.o. komendanta Obwodu II KMO m. Warszawy, 

a od 2 sierpnia 1948 r. oddelegowany na przeszkolenie do Szkoły Oficerskiej w Łodzi (Kurs 

IX Przeszkolenia Kierowników Jednostek MO) jako podchorąży. Po kursie wrócił do stolicy 

                                                
czerwca 1945 r. Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 11 VII 
1947 r., k. 6; ibidem, Ankieta specjalna [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 16 VIII 1950 r., k. 14. Ostatecznie w 
przebiegu służby ma wpisane: 26 VII 1944 r. – dowódca kompanii polityczno-wychowawczej KWMO 
Otwock, 28 VI 1945 r. – dowódca kompanii operacyjnej KWMO Katowice. Ten pierwszy wpis jednak nie jest 
oparty o rozkaz szefa MBP lub władz terenowych podległych temu resortowi, drugi, mimo faktycznej służby 
nie został zatwierdzony ze względu na ranę postrzałową i długą rekonwalescencję Pietrzaka. Zob. ibidem, 
Przebieg służby (pracy) [Tadeusza Pietrzaka], b.d., k. 1; ibidem, Wniosek Sekcji Kadrowej Wydziału 
Personalnego KGMO, Warszawa, 14 VII 1947 r., k. 6. 
252 AIPN, MON, 2174/5901, Zeszyt ewidencyjny [Tadeusza Pietrzaka], 21 XII 1959 r., k. 9. 
253 Cyt.: AAN, KC PZPR, Zakład Historii Partii, Zbiór Relacji Dotyczących Ruchu Robotniczego, R-79, Walka 
z reakcyjnym podziemiem w latach 1944–1947. Relacja Józefa Pytla nagrana w ZHP, 21 XII 1965 r., k. 310–
311. Szerzej o likwidacji ugrupowanie kpt. Henryka Flame zob. T. Kurpierz, Likwidacja zgrupowania 
Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flame „Bartka” w 1946 roku – próba rekonstrukcji działań aparatu 
bezpieczeństwa, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1 (5), s. 107–132; T. Greniuch, Pod komendą „Bartka”. 
Byli postrachem komunistów na Żywiecczyźnie i Śląsku Cieszyńskim, Warszawa-Kraków 2016, s. 293–315. 
Tadeusz Pietrzak nigdy nie pełnił funkcji naczelnika Wydziału III KWMO w Kielcach. Zob. AIPN, MSW, 
0604/237, t. 1, Przebieg służby (pracy) [Tadeusza Pietrzaka], b.d., k. 1. 
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by objąć 28 lutego 1949 r. (rozkaz z 1 kwietnia 1949 r.) ponownie stanowisko komendanta 

Obwodu II (w okresie 26 luty – 31 marzec 1949 r. w dyspozycji komendanta KMO m. 

Warszawy), następnie od 15 lipca 1949 r. szefa Wydziału II (Wydziału Służby Zewnętrznej) 

KMO m. Warszawy254. W tym czasie karany dwukrotnie naganą, w 1948 r. i w 1949 r. 

Pietrzak nie radził sobie z faktem, że musi odbywać przeszkolenie na kursie IX na równi ze 

swoimi podwładnymi, którzy widzieli jego niedociągnięcia. Odnosił się także arogancko do 

zatrzymanych, pozwalał sobie na „nadużycia i samowolę”255. Od 15 lipca 1950 r. 

mianowany ponownie naczelnikiem Wydziału II, później zastępcą komendanta KMO m. 

Warszawy (od 15 października 1950 r., z przerwą w okresie od 16 kwietnia – 13 listopada 

1951 r., w związku ze skierowaniem na Kurs Aktywu Kierowniczego MBP). Od 22 stycznia 

1952 r. mianowany na równorzędne stanowisko, zastępcy komendanta KWMO w 

Warszawie, a od 15 października 1953 r. komendanta tejże komendy, później, od 1 lipca 

1954 r. komendanta KWMO w Poznaniu (w okresie 11–21 listopada 1955 r. odbył delegację 

służbową do Czechosłowacji). Od 20 września 1956 r. w dyspozycji komendanta KGMO w 

Warszawie256. Przeniesienie do Poznania było spowodowane skompromitowaniem 

Pietrzaka jako zastępcy komendanta za zaistniałe „wypadki naruszenia praworządności 

socjalistycznej przez b[yłego] komendanta” mjr. Żelichowskiego, a co za tym szło, całego 

kierownictwa komendy257. Z kolei odejście po wypadkach poznańskich miało odbyć się na 

prośbę samego Pietrzaka258. 

 Z dniem 5 grudnia 1956 r. Pietrzak został zwolniony z MO i powołany do służby 

wojskowej w stopniu majora, podpułkownikiem został mianowany 6 grudnia 1956 r. na 

wniosek szefa Departamentu Kadr MON, płk. Jerzego Fonkowicza (w okresie 7–10 grudnia 

Pietrzak był na ewidencji WKR Poznań-Miasto)259. Mianowany 10 grudnia 1956 r. zastępcą 

                                                
254 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Przebieg służby (pracy) [Tadeusza Pietrzaka], b.d., k. 1. Przebieg służby zob. 
także: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/60760 (dostęp 9 VII 2021 r.). 
255 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Karta statystyczna funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, 15 II 1951 r., k. 
28–28v; ibidem, Pismo komendanta szkoły do komendanta głównego MO w sprawie podchorążego Pietrzaka 
Tadeusza, Łódź, 20 VIII 1948 r., k. 17; ibidem, Memorandum szefa Oddziału Specjalnego KGMO, Warszawa, 
16 XI 1949 r., k. 23–26 (stamtąd cytat). Pietrzak już w 1948 r. na własna rękę chciał przejść do „odrodzonego” 
WP, wniosku jednak nie poprał jego przełożony, płk. J. Konarzewski, komendant KMO m. Warszawy, zob. 
ibidem, Pismo kpt. Tadeusza Pietrzaka do komendanta głównego MO, Warszawa, 15 III 1948 r., k. 9. 
256 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Przebieg służby (pracy) [Tadeusza Pietrzaka], b.d., k. 1. 
257 Zob. AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Oświadczenie [mjr. Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 9 II 1954 r., k. 45-
47v; ibidem, Charakterystyka służbowa Komendanta Wojewódzkiego MO – KWMO Warszawa, Warszawa, 
18 III 1954 r., k. 48; ibidem, [Wniosek o przeniesienie mjr. Tadeusza Pietrzaka], 23 II [19]54 r., k. 49. Z 
dokumentów wynika, że wszystkiemu winien był mjr. Żelichowski, ale obwiniano odpowiedzialnością całe 
kierownictwo. 
258 AIPN, MON, 2174/5901, Życiorys, [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 30 XI 1956 r., k. 42. 
259 Fonkowicz był także partyzantem GL/AL (ps. „Andrzej”, „Konrad”) i zaufanym Spychalskiego (J. 
Fonkowicz, Pierwsze pistolety, Warszawa 1963). Prawdopodobnie dzięki koneksjom partyzanckim Pietrzak 
tak szybko awansował. Fonkowicz od 30 X 1956 r. pełnił funkcję szefa Departamentu Kadr MON (do 9 XII 
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szefa Głównego Zarządu Informacji w stopniu etatowym generała brygady, od 17 stycznia 

1957 r. powołany zastępcą szefa WSW (obok płk. Edwarda Radzieńczaka)260, a od 27 

czerwca 1957 r. (w związku ze zmianą etatu Szefostwa WSW) zastępcą szefa WSW ds. 

kontrwywiadu wojskowego261. To jednak Pietrzak (mimo, że wcześniejszy etat wyraźnie nie 

wskazywał na to) odpowiadał od początku za pracę kontrwywiadowczą w WSW262. 

Odsunięty od kierowania pionem kontrwywiadowczym prawdopodobnie ze względu na 

konflikt z Kokoszynem263. 17 października 1961 r. mianowany szefem Oddziału VI Studiów 

Specjalnych SG WP – jednocześnie był zastępcą szefa Zarządu I Sztabu Generalnego WP, 

a od 2 listopada 1963 r. pełnił funkcję na stanowisku dowódcy Wojsk Wewnętrznych 

zgodnie z propozycją Władysława Wicha, ministra spraw wewnętrznych264. Mianowany 

pułkownikiem 4 marca 1957 r.265, a generałem brygady 1 października 1963 r.266. 

 Od 20 lipca 1965 r. powołany na komendanta głównego KGMO przez prezesa Rady 

Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych, Mieczysława Moczara267. Od 15 maja 

1968 r. mianowany podsekretarzem stanu w MSW i jednocześnie komendantem głównym 

KGMO (do 28 sierpnia 1971 r., kiedy został odwołany z funkcji komendanta na wniosek 

ministra spraw wewnętrznych, Franciszka Szlachcica, pozostając dalej podsekretarzem 

                                                
1964 r.) powołany przez Spychalskiego. Zob. AIPN, MON, 2174/5203, Zeszyt Ewidencyjny Fonkowicza 
Jerzego, s. Władysława, 12 IX 1960 r., k. 10. 
260 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny nr 02/57 [ministra obrony narodowej], Warszawa, 17 I 
1957 r., k. 6. Mianowany pułkownikiem już 4 III 1957 r. CAW, Departament Kadr MON, 636/92/58, Rozkaz 
personalny [ministra obrony narodowej] nr 0158, Warszawa, 4 III 1957 r., k. 364. 
261 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/62, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0619, 
Warszawa, 27 VI 1957 r., k. 109. 
262 Za „wieloletnią, sumienną i owocną służbę” w WSW Pietrzak dostał nagrodę – magnetofon firmy 
„Telefunken”. Zob. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 238, 23 X 1961 
r., k. 223. Przesunięcie Pietrzaka na inne stanowisko tak podsumował Chęciński: „Odejście Pietrzaka 
wytworzyło wszakże w Szefostwie WSW próżnię, która trzeba było kimś szybko wypełnić. Zajął to miejsce 
ppłk Teodor Kufel. I od tej nominacji zaczął się ostateczny upadek Spychalskiego, a w dużej mierze także 
samego Gomułki”. Cyt. za: M. Chęciński, „Ludowe Wojsko Polskie”…, s. 21. 
263 „Trzeba przyznać że obaj [Pietrzak i Kokoszyn – dopisek BK] mieli w tym konflikcie rację, zarzucając 
sobie brak inteligencji, prymitywizm i inne tego typu zalety”. M. Chęciński, „Ludowe Wojsko Polskie”…, s. 
20. Stamtąd też cytat. Pietrzak ponoć kazał wycenić dla siebie samochód służbowy marki „Citroen”, który w 
ten sposób kupił po niskiej cenie, a następnie sprzedał z dużym zyskiem. Upijał się także dość często. W 
konflikcie z Kokoszynem przegrał, mimo, że mógł się pochwalić dłuższą służbą w GL/AL. Kokoszyn wtedy 
jeszcze cieszył się poparciem KGB. Zob. ibidem, s. 20–21. 
264 AIPN, MON, 2174/5901, Wniosek o zatwierdzenie kandydata na stanowisko dowódcy Wojsk 
Wewnętrznych, 28 X 1963 r., k. 26; ibidem, Zeszyt ewidencyjny [Tadeusza Pietrzaka], 21 XII 1959 r., k. 10; 
AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Przebieg służby (pracy) [Tadeusza Pietrzaka], b.d., k. 1. 
265 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 080, Warszawa, 15 V 
1957 r., k. 222. 
266 Nominację wręczył mu 9 X 1963 r. w Belwederze Aleksander Zawadzki (przewodniczący Rady Państwa) 
w obecności ówczesnego ministra Obrony Narodowej, marszałka Mariana Spychalskiego. Zob. J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie…, s. 175. 
267 AIPN, MON, 2174/5901, Wniosek o zatwierdzenie kandydata na stanowisko komendanta głównego MO, 
17 VII 1965 r., k. 29; ibidem, Powołanie na stanowisko, 20 VII 1965 r., k. 30. 
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stanu w randze wiceministra – do 9 lutego 1978 r.)268. Z dniem 31 grudnia 1977 r. zwolniony 

z zawodowej służby wojskowej i mianowany, od następnego dnia, funkcjonariuszem stałym 

MO (do 15 lutego 1978 r.). Zabieg taki był wykonany w 1973 r. wobec wszystkich żołnierzy 

którzy przeszli z wojska do MSW, ale pominięto przy tym gen. Pietrzaka. W momencie 

zwolnienia go z MSW chciano uregulować jego stosunek do służby, stąd jego okres służby 

w WP to 6 grudnia 1956 r. do 31 grudnia 1977 r.269. Od 21 lutego 1978 r. mianowany 

ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym PRL w Węgierskiej Republice Ludowej (do 

15 lutego 1983 r.).  

 Delegat na IV (z ramienia Komitetu Partyjnego KBW), V i VI (z ramienia Komitetu 

Wojewódzkiego w Warszawie) oraz VII (z ramienia Komitetu Wojewódzkiego w 

Rzeszowie) Zjazd PZPR. Na V (11–16 listopada 1968 r.) i VI (6–11 grudnia 1971) zjeździe 

wybrany na zastępcę członka KC PZPR, a na VII (8–12 grudnia 1975 r.) zjeździe wybrany 

członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR (do lutego 1980 r.)270. 

 W październiku 1947 r. poślubił Leokadię Dębiec (ur. 12 lutego 1922 r. w Sosnowcu, 

wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej, z zawodu fryzjerka). Z małżeństwa urodziła mu 

się córki Jolanta (ur. w 1951 r.) oraz Małgorzata (ur. w 1959 r.)271. 

 W 1949 r. ukończył gimnazjum, następnie od 1950 r. rozpoczął studia w Akademii 

Nauk Politycznych (przemianowaną na Szkołę Główną Służby Zagranicznej), które 

przerwał. Następnie podczas służby w Poznaniu rozpoczął studia prawnicze na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie zaliczył 2 lata. Ze względu na przeniesienie 

do Warszawy i skierowanie do wojska, studia ostatecznie skończył w 1961 r. w Akademii 

Sztabu Generalnego w Warszawie na kierunku ogólnowojskowym uzyskując tytuł oficera 

dyplomowanego272. Stopień doktora nauk wojskowych uzyskał 26 marca 1964 r. na ASG 

broniąc dysertacji doktorskiej pt. „Działania specjalne we współczesnych warunkach 

prowadzenia działań bojowych”. W 1970 r. został mianowany docentem, pracując w 

                                                
268 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Wniosek o odwołanie ze stanowiska komendanta głównego Milicji 
Obywatelskiej, Warszawa, czerwiec 1971 r., k. 67. 
269 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Notatka służbowa [dotycząca Tadeusz Pietrzaka], luty 1978 r., k. 69; AIPN, 
MON, 2174/5901, Wyciąg z rozkazu personalnego [ministra spraw wewnętrznych] nr 0433z 9 II 1978 r., k. 
51; ibidem, Zestawienie należności pieniężnych funkcjonariusza zwolnionego ze służby w Milicji 
Obywatelskiej, 15 II 1978 r., k. 52. 
270 AIPN, MSW, 0604/237, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 21 I 1977 r., k. 4; J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie…, s. 175. 
271 AIPN, MSW, 0604/237, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 21 I 1977 r., k. 5; AIPN, MSW, 
230/1041, Wniosek o wydanie dowodu osobistego, Warszawa, [marzec] 1967 r., k. 3; AIPN, MON, 2174/5901, 
Zeszyt ewidencyjny [Tadeusza Pietrzaka], 21 XII 1959 r., k. 5. 
272 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Warszawa, 22 IV 1961 r., k. 35; 
ibidem, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 21 I 1977 r., k. 5. 
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Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej273. W 1979 r. Rada 

Państwa PRL nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego274. W latach 1968–1978 był 

wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Zapobiegania Przestępczości oraz 

członkiem komitetu redakcyjnego „Wojskowego Przeglądu Historycznego”, „Problemów 

Kryminalistyki” oraz „Pokolenia”275. 

 W latach 1969–1977 i w latach 1983–1990 był prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej 

Polskiego Związku Łowieckiego (w latach 1978–1983 pełnił funkcje wiceprezesa). 

Wchodził również w skład Międzynarodowej Rady Łowieckiej, w ramach której był 

wiceprezesem Komisji Ptactwa Migrującego (w latach 1973–1990). We wrześniu 1976 r. 

otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego. Był również 

wieloletnim członkiem Zarządu Głównego ZBoWiD, a w latach 1969–1979 członek 

Prezydium Zarządu Głównego tej organizacji. Był także wieloletnim przewodniczącym 

Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego oraz członkiem Prezydium Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego276. Od 2001 r. był członkiem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 

Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu. Autor książek wspomnieniowych o 

walkach GL/AL: „Podziemny front” (1961 oraz późniejsze wydania)277, „Aleksander 

Kowalski” (1975)278, „Młodość i konspiracja” (2010, wraz z Zofią Sadkowską-Dąbrowską), 

współautor monografii o komunistycznym ruchu oporu: „Sztafeta Pokoleń” (1971)279, 

„Warszawa-Lewa Podmiejska 1942–1945. Z walk PPR, GL–AL” (1971)280, „Warszawa-

Prawa Podmiejska 1942–1944. Z walk PPR, GL–AL” (1973)281, „Okręg Płocki 1942–1945. 

                                                
273 AIPN, MSW, 0604/237, t. 1, Zaświadczenie tymczasowe, Warszawa, 26 III 1964 r., k. 34; AIPN, WSO 
MSW, 03267/84, T. Pietrzak, Działania specjalne we współczesnych warunkach prowadzenia działań 
bojowych, „Biuletyn Wojsk Ochrony Pogranicza”, nr 2/25, Warszawa 1964. Błędnie u J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie…, s. 175, jakoby Pietrzak uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Instytucie 
Nauk Społeczno-Politycznych Politechniki Warszawskiej. 
274 Zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 175. Brak informacji kiedy i gdzie uzyskał habilitację. 
275 J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 175. 
276 AIPN, MSW, 0604/237, t. 2, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka], Warszawa, 21 I 1977 r., k. 5; J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie…, s. 175. 
277 Pietrzak dostał za tą książkę nagrodę ministra obrony narodowej w 1962 r. 
278 T. Pietrzak, Aleksander Kowalski „Olek”, Warszawa 1975. 
279 T. Pietrzak, Aleksander Kowalski „Olek” [w:] Sztafeta Pokoleń. Sylwetki działaczy młodzieżowych, oprac. 
S. Jarecka-Kimlowska, Warszawa 1971, s. 147–165; idem, Mirosław Krajewski „Piotr” [w:] Sztafeta 
Pokoleń…, s. 166–180. 
280 T. Pietrzak, Polska Partia Robotnicza w Okręgu Warszawa-Lewa Podmiejska [w:] Warszawa-Lewa 
Podmiejska 1942–1945. Z walk PPR, GL–AL, red. B. Dymek, Warszawa 1971, s. 15–41. Pietrzak był 
przewodniczącym komitetu redakcyjnego. Publikacja wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia ministra 
obrony narodowej w 1971 r. 
281 T. Pietrzak, Rola PPR w organizowaniu władzy ludowej na wschodnim Mazowszu [w:] Warszawa-Prawa 
Podmiejska 1942–1944. Z walk PPR, GL–AL, red. B. Dymek, Warszawa 1973, s. 125–159; idem („Tadek”), 
W dniach wyzwolenia [w:] Warszawa-Prawa Podmiejska…, s. 770–778. Pietrzak był przewodniczącym 
komitetu redakcyjnego. Publikacja wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia ministra obrony narodowej w 
1973 r. 
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Z walk PPR, GL–AL” (1974)282, „Okręg Siedlecki 1842–1945. Z walk PPR, GL–AL” 

(1977)283 oraz autor genealogicznego opracowania o rodzie Pietrzaków: „Rodzina 

Pietrzaków”284. 

 Zmarł 10 marca 2014 r., pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w 

Warszawie285. 

 

3.2. Płk Edward Radzieńczak 

 Urodził się 17 lutego 1913 r. w Sielcu, pow. Chełm Lubelski jako syn Bartłomieja 

(rolnik) i Sabiny Domańskiej z domu Semeniuk (gospodyni domowa). Ojciec jego posiadał 

gospodarstwo dziesięciohektarowe. W latach 1937–1939 należał do Związku Zawodowego 

Nauczycieli. Członek PPR od maja 1946 r., następnie w PZPR286. W latach 1928–1933 

uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Chełmie na 

czwarty kurs287. W 1933 r. został powołany do wojska. Tam skończył Dywizyjny Kurs 

Podchorążych Rezerwy 27. DP przy 24. pp w Łucku (do 1934 r.). W okresie czerwiec-

sierpień 1935 r. powołany był jeszcze na ćwiczenia wojskowe do 50. pp w Sarnach. W 

sierpniu 1939 r. miał zostać przydzielony do 121. rezerwowego pułku piechoty [sic] i jako 

dowódca plutonu miał brać udział w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” w 

obronie Różana288. W czasie wojny (od września 1939 r.) mieszkał w Tomaszówce i był 

                                                
282 T. Pietrzak, Wyzwolenie północnej części woj. warszawskiego przez Armię Radziecką. PPR w walce o 
budowę zrębów władzy ludowej [w:] Okręg Płocki 1942–1945. Z walk PPR, GL–AL, red. B. Kobuszewski, 
Warszawa 1974, s. 84–114. Pietrzak był przewodniczącym komitetu redakcyjnego. 
283 T. Pietrzak, Wyzwolenie i udział PPR w organizowaniu i umacnianiu władzy ludowej na Podlasiu (sierpień 
1944–maj 1945) [w:] Okręg Siedlecki 1942–1945. Z walk PPR, GL–AL, red. B. Dymek, Warszawa 1977, s. 
111–147. Pietrzak był przewodniczącym komitetu redakcyjnego. 
284 T. Pietrzak, Rodzina Pietrzaków (Kroniki rodzinnej początek), b.m. i b.d. [Warszawa 1995]. 
285 Kwatera E II, rząd 3, grób 1. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=3&kwatera=E%20II&grob
=1&dane=+imie=Tadeusz+nazwisko=Pietrzak+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzie
n=1+rok2=2021+miesiac2=10+dzien2=4+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg
2=2021+miesiac_zg2=10+dzien_zg2=4+cmentarz=#kotwica (dostęp 4 X 2021 r.). 
286 AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny [Edwarda Radzieńczaka], 1 VII 1960 r., k. 1–2; ibidem, 
Życiorys [Edwarda Radzieńczaka], 29 XII 1945 r., k. 43. 
287 AIPN, MON, 2174/8282, Odpis świadectwa szkolnego 1931/1932 kursu czwartego, b.d., k. 41. Nauka w 
seminarium kończyła się egzaminem dojrzałości. Radzieńczak miał ją ukończyć w 1933 r., brak jednak 
dyplomu ukończenia szkoły lub odpisu świadectwa maturalnego w Teczce Akt Personalnych. Zob. W. Mische, 
Od klasztoru do szkoły – historia zespołu budynków szkolnych przy Reformackiej 13 w Chełmie, 
www.zsgihchelm.pl/dokumenty/historia/Dzieje_budynku_szkolnego.pdf (dostęp 5 X 2021 r.). 
288 AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny [Edwarda Radzieńczaka], 1 VII 1960 r., k. 3; ibidem, 
Wniosek o oznaczenie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militarii, Warszawa, 31 V 1968 r., k. 13–13v. 121. 
pułk nigdy nie został sformowany. Zob. F. Majorkiewicz, Działania Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Narew” w kampanii wrześniowej 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960, nr 2, s. 214–263; T. 
Łuniewski, 41 Dywizja Piechoty Rezerwowa we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2015, 
nr 4, s. 51–80. Gdzie indziej podane jest, że służył w 41. pp [sic], ten podlegał jednak pod 29. DP i nie brał 
udziału w działaniach grupy „Narew”.  
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zatrudniony w charakterze nauczyciela, robotnika, pisarza oraz fotografa289. W 1943 r. 

wrócił do rodziców do Sielca290. 23 sierpnia 1944 r. został powołany na własną prośbę do 

„odrodzonego” WP (brak wpisanego stopnia w momencie powołania) i trafił do 35. pp 7. 

DP II Armii Polskiej od razu w stopniu kapitana. Następnie został mianowany pomocnikiem 

szefa Oddziału IV 7. DP (od 1 listopada 1944 r.), później już szef Oddziału Personalnego tej 

dywizji (od 1 czerwca 1945 r.) i pomocnik szefa Oddziału IV ds. personalnych tejże dywizji 

(od 10 listopada 1945 r.). Od 10 lutego 1946 r. mianowany zastępcą szefa, a następnie (od 

15 września 1946 r.) szefem Wydziału Informacji 7. DP. W tym czasie brał udział w 

zwalczaniu podziemia niepodległościowego291. Od 25 kwietnia 1947 r. mianowany 

kierownikiem sekcji Oddziału Informacji OW-4, a następnie zastępcą szefa Wydziału I 

Oddziału III GZI i szefem tegoż wydziału (od 1 stycznia 1950 r.), a później zastępcą szefa 

Oddziału III GZI (od 5 listopada 1951 r.)292. Od 1 maja 1952 r. zastępca szefa Zarządu III 

GZI, a następnie szef Zarządu II tychże organów (od 29 grudnia 1953 r.). Stopień 

pułkownika uzyskał 27 kwietnia 1954 r. Od 26 lipca 1955 r. zastępca szefa GZI, następnie 

po przeformowaniu, od 17 stycznia 1957 r. zastępca szefa WSW293, a od 27 czerwca 1957 

r. kiedy weszły nowe etaty, zastępca szefa ds. porządkowych294. Ze względu na redukcję w 

etacie zastępców szefów WSW do jednego stanowiska Radzieńczak od 6 maja 1958 r. został 

powołany na komendanta Ośrodka Szkolenia WSW, a od 22 października 1960 r. 

skierowany na roczny kurs doskonalenia w Wyższej Szkole KGB w ZSRS295. W 

kierownictwie WSW planowano, że Radzieńczk po powrocie z powrotem obejmie funkcję 

komendanta, jednak wydarzenia w OS WSW i przeprowadzona kontrola komisji w tej 

                                                
289 W życiorysie z 1945 r. pisze: „W 1939 r. brałem udział w wojnie z Niemcami. Od września 1939 r. do 
lutego 1940 r. byłem na kursie języka białoruskiego i rosyjskiego w Brześciu n[ad]/B[ugiem]. Do 22 czerwca 
1941 r. pracowałem jako nauczyciel języka białoruskiego w niepełnej średniej szkole rosyjskiej w 
Tomaszówce pow[iat] Brześć rejon Domaczewo. Od 22 czerwca pracowałem jako robotnik, a następnie jako 
fotograf do lutego 1944 r.” Cyt.: AIPN, MON, 2174/8282, Życiorys [Edwarda Radzieńczaka], 29 XII 1945 r., 
k. 43. 
290 AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny [Edwarda Radzieńczaka], 1 VII 1960 r., k. 3. 
291 AIPN, MON, 2174/8282, Opinia służbowa za okres służby od 1944 r. do 1969 r., 24 XII 1969 r., k. 8; 
ibidem, Opinia służbowa, Warszawa, 28 VII 1969 r., k. 9. 
292 Radzieńczak odpowiedzialny był za kierowanie pracą kontrolno-instruktorską pracowników operacyjnych. 
Zob. AIPN, MON, 2174/8282, Opinia służbowa na z[astęp]cę szefa Oddziału III GZI MON, ppłk 
Radzieńczaka Edwarda, s. Bartłomieja, 1 IV 1952 r., k. 22–23. 
293 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 02/57, Warszawa, 17 I 
1957 r., k. 6. 
294 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/62, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0619, 
Warszawa, 27 VI 1957 r., k. 109. 
295 AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny [Edwarda Radzieńczaka], 1 VII 1960 r., k. 4v; ibidem, Opinia 
służbowa za okres od lutego 1957 do grudnia 1958 na komendanta Ośr[odka] Szk[olenia] WSW – płk 
Radzieńczak Edward, s. Bartłomieja, b.d. [styczeń 1959 r.], k. 20–21. 
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sprawie (podczas jego pobytu w Moskwie) spowodowała zmianę decyzji296. Radzieńczak 

został ostatecznie mianowany w lipcu 1961 r. szefem Oddziału IV SWSW zajmującego się 

organizacją i administracją Szefostwa WSW (wraz z archiwum, ewidencją operacyjną i 

łącznością szyfrowo-kodową)297. W okresie 1961–1963 zaangażował się w porządkowanie 

podległego mu archiwum Szefostwa WSW298. W organach GZI wspiął się do zastępcy szefa 

GZI, od tej pory piastował stanowiska w stopniu etatowym generała brygady (poza 

pełnieniem funkcji szefa Oddziału IV SWSW, gdzie etat przewidywał stanowisko w stopniu 

pułkownika)299.  

 W przeciwieństwie do innych oficerów WSW (Aleksandra Kokoszyna, Tadeusza 

Pietrzaka, Teodora Kufla, Andrzeja Adryana, Jana Ćwika) nie miał przeszłości powiązanej 

z partyzantką GL/AL, co więcej jego działalność podczas kampanii wrześniowej 1939 r. 

była dość wątpliwa. W jednym z wniosków możemy się dowiedzieć o jego udziale w tejże 

kampanii: „Płk Radzieńczak jako oficer rezerwy został zmobilizowany do wojska w dniu 23 

VIII 1939 r. i wyznaczony na stanowisko d[owód]cy plutonu w 41 pp. Na stanowisku 

d[owód]cy plutonu brał udział w walce z Niemcami pod Ostrołęką i nad Narwią w rejonie 

m[iejscowości] Różan (Chełsty, Kruszewo, Goworowo). Z pozostałością kompanii 

(d[owód]ca kompanii został zabity) wycofał się do Małkini, gdzie z polecenia d[owód]cy 

garnizonu zbierał żołnierzy z rozbitych nad Narwią pododdziałów. Zebrana grupa żołnierzy 

w ilości około 800 ludzi zgodnie z poleceniem udała się w kierunku m[iejsowości] Ostrów 

Mazowiecka. W czasie marszu została zaatakowana przez wojska niemieckie. Płk 

Radzieńczak w walce tej otrzymał zadanie osłony odwrotu kolumny z powrotem do 

m[iejscowości] Małkinia. Później zorganizował i zabezpieczył przeprawę przez rzekę Bug 

w m[iejscowości] Nur. Z pozostałymi przy nim żołnierzami włączył się do grupy wojsk gen. 

[Franciszka] Kle[e]berga, gdzie został wyznaczony na adiutanta batalionu”300. Brak opisu 

dalszych przygód wojennych Radzieńczaka, a przecież gen. Kleeberg wraz ze swoimi 

oddziałami do 6 października 1939 r. toczył w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej 

„Polesie” walki zarówno z Armią Czerwoną, jak i przede wszystkim z Wermachtem. Stąd 

                                                
296 AIPN, MON, 2174/8282, Opinia służbowa za okres 15 XII 1958 r. do 31 XII 1960 r. na Komendanta 
Ośrodka Szkolenia WSW – płk Radzieńczak Edward s. Bartłomieja, Warszawa, 5 II 1961 r., k. 17–18. Szerzej 
zobacz rozdział: Szkolenia. 
297 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/93, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0321, 
Warszawa, 29 VII 1961 r., k. 213. 
298 AIPN, MON, 2174/8282, Opinia służbowa za okres od 2 VIII 1961 r. do 31 XII 1963 r. na szefa Oddziału 
IV Szefostwa WSW – płk Radzieńczak Edward, s. Bartłomieja, 10 III 1964 r., k. 15–15v. 
299 AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny [Edwarda Radzieńczaka], 1 VII 1960 r., k. 4v. 
300 Cyt.: AIPN, MON, 2174/8282, Wniosek o oznaczenie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militarii, 
Warszawa, 31 V 1968 r., k. 13.  
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zastanawiający jest aż tak wysoki awans Radzieńczaka? Być może walka pod dowództwem 

gen. Kleeberga z oddziałami Armii Czerwonej wydawały się Radzieńczakowi niezbyt 

chlubnym okresem co mogło stać się przeszkoda na jego drodze do kariery w 

komunistycznym wojsku. 

 W 1959 r. eksternistycznie skończył studia w WAP, gdzie napisał pracę dyplomową 

pt. „Niektóre problemy wychowania oficera kontrwywiadu wojskowego”301. Przeniesiony 

do rezerwy 4 lipca 1969 r. ze względu na „osiągnięcie granicy wieku w stopniu 

pułkownika”302.  

 Żonaty z Franciszką Najdą (ur. 15 lipca 1914 r., pracownik umysłowy) z którą miał 

dwójkę dzieci: Andrzeja (ur. w 1937 r.) i Wandę (ur. w 1941 r.)303  

 Zmarł prawdopodobnie 21 maja 1991 r. w Warszawie (pochowany na jednym z 

parafialnych cmentarzy). 

 

3.3. Płk Jerzy Mrówczyński 

 Urodził się 4 lutego 1923 r. w Żyrardowie, jako syn Jana (ślusarz) i Heleny 

(robotnica) z domu Jachman304. W PPR od marca 1946 r., następnie w PZPR. W Żyrardowie 

ukończył siódmą klasę szkoły podstawowej w 1936 r., a po rocznej przerwie rozpoczął 

naukę w szkole zawodowej przy Fabryce Obrabiarek Stowarzyszenia Mechaników Polskich 

z Ameryki w Pruszkowie w której udało mu się do wybuchu wojny ukończyć 2 lata. Od 

marca do września 1940 r. pracował jako robotnik przy naprawach dróg, następnie powrócił 

do szkoły zawodowej, którą ukończył rok później otrzymując świadectwo czeladnicze jako 

tokarz metalowy. Do lipca 1944 r. pracował przymusowo w Fabryce Obrabiarek, następnie 

unikając ewakuacji pracowników wraz z fabryką do Niemiec przybywał u rodziców. W 

styczniu 1945 r. wstąpił do organizowanego właśnie Związku Walki Młodych (zatrudniony 

w roli kierownika kreślarni w Miejskim Zarządzie ZWM), który w lipcu tego roku wraz z 

Komitetem Miejskim PPR w Żyrardowie skierował go do Oficerskiej Szkoły Polityczno-

Wychowawczej w Łodzi305. Służbę w „odrodzonym” WP rozpoczął 28 lipca 1945 r. Szkoły 

                                                
301 AIPN, MON, 2174/8282, Wyciąg z indeksu, 14 VII 1959 r., k. 39; ibidem, Odpis dyplom nr 380 Akademii 
Wojskowo-Politycznej, b.d., k. 38. 
302 AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny [Edwarda Radzieńczaka], 1 VII 1960 r., k. 4v. Stamtąd też 
cytat. 
303 AIPN, MON, 2174/8282, Życiorys [Edwarda Radzieńczaka], 29 XII 1945 r., k. 43. 
304 AIPN, MON, 2174/5853, Odpis skróconego aktu urodzenia, Żyrardów, 17 VII 1950 r., k. 76. Mrówczyński 
posiadał młodszą siostrę, Hannę (ur. 1926 r.). AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/9293, Ankieta personalna, 
Warszawa, 18 IX 1967 r., k. 13. Gdzie indziej podane, że urodzona 15 VI 1925 r., zob. AIPN, Zarząd II SG 
WP, 2602/21080, Ankieta personalna pracownika, Warszawa, 8 IV 1969 r., k. 19v. 
305 AIPN, MON, 2174/5853, Życiorys [Jerzego Mrówczyńskiego], Wrocław, 16 X 1960 r., k. 78; ibidem, 
Zeszyt ewidencyjny [Jerzego Mrówczyńskiego], 17 VI 1960 r., k. 1–3; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/9293, 
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politycznej jednak nie ukończył, bo od lutego 1946 r. został przeniesiony do Oficerskiej 

Szkoły Informacji mieszczącej się wówczas w Bielanach koło Warszawy306. Po ukończeniu 

szkoły w maju 1946 r. w stopniu porucznika został starszym oficerem informacji Sekcji II 

Oddziału I GZI na etacie majora307. W rzeczywistości kierował tą sekcją308. Od kwietnia 

1947 r. skierowany został ponownie do OSI, tym razem jako słuchacz jednomiesięcznego 

KDO. Po ukończeniu kursu mianowany ponownie w maju 1947 r. starszym oficerem 

informacji Sekcji II Oddziału I GZI, a następnie, od lipca tego roku zastępcą szefa Wydziału 

I Oddziału I GZI i w końcu szefem tegoż wydziału (od września 1948 r.)309. Od czerwca 

1949 r. znalazł się w dyspozycji szefa GZI, a następnie został mianowany kierownikiem 

Sekcji Informacji Wyższej Szkoły Piechoty (od sierpnia 1949 r.)310. Od lutego 1950 r. szef 

Wydziału II Oddziału I GZI, następnie (od 1 kwietnia 1951 r.) zastępca szefa OZI nr 4, a po 

przekształceniach szef Zarządu Informacji SOW (od 17 kwietnia 1954 r.)311. Na krótko 

wrócił do Warszawy obejmując stanowisko szefa Zarządu I GZI (od 28 sierpnia 1956 r.), by 

ponownie zostać po przeformowaniu organów szefem Zarządu WSW SOW (od 17 stycznia 

1957 r.) w stopniu etatowym generała brygady312. W okresie 22 październik 1960 r. do 29 

lipiec 1961 r. skierowany do Wyższej Szkoły KGB w ZSRS na Wyższy Kurs Doskonalenia 

Oficerów. Po ukończeni kursu mianowany ponownie szefem Zarządu WSW SOW, a od 24 

                                                
Ankieta personalna, Warszawa, 18 IX 1967 r., k. 14 (życiorys); ibidem, Życiorys płk. mgr. Jerzego 
Mrówczyńskiego, Warszawa, 22 IX 1967 r., k. 25. 
306 Zajęcia jakie zaliczył na koniec szkoły to specjalna dyscyplina, wyszkolenie liniowe i wyszkolenie 
polityczno-wychowawcze. To wystarczyło żeby zostać oficerem informacji w stopniu porucznika. Zob. AIPN, 
MON, 2174/5853, Charakterystyka służbowa na podchor. Mrówczyńskiego Jerzego s. Jana, Warszawa, 26 IV 
1946 r., k. 40. W charakterystyce tak opisany: „Szczery i zdecydowany zwolennik obecnego ustroju. Dość 
radykalny w swych poglądach. Przeciwnik antysemityzmu. Antyklerykał. Może służyć za wzór uczciwości i 
wstrzemięźliwości, bardzo pracowity i staranny”. Cyt. ibidem. 
307 W grudniu 1946 r. awansowany do stopnia kapitana. AIPN, MON, 2174/5853, Zeszyt ewidencyjny [Jerzego 
Mrówczyńskiego], 17 VI 1960 r., k. 1 i 5. 
308 AIPN, MON, 2174/5853, Charakterystyka służbowa na oficera informacji II-giej Sekcji, b.d., k. 39. 
309 W lipcu 1948 r. awansowany do stopnia majora. AIPN, MON, 2174/5853, Zeszyt ewidencyjny [Jerzego 
Mrówczyńskiego], 17 VI 1960 r., k. 1 i 5. 
310 AIPN, MON, 2174/5853, Charakterystyka na kierownika Sekcji Informacji Wyższej Szkoły Piechoty, 
Warszawa, 31 I 1950 r., k. 38. 
311 Według pisma szefa GZI do ministra obrony narodowej, Mrówczyński miał być szefem Wydziału V 
Oddziału I GZI. Zob. AIPN, MON, 2174/5853, Pismo płk Dymitra Wozniesienskiego, szefa GZI, do marszałka 
Konstantego Rokossowskiego, ministra obrony narodowej (odpis), Warszawa, 12 V 1951 r., k. 37. Będąc 
zastępcą szefa OZI nr 4 Mrówczyński miał cierpieć na nerwicę. Zob. ibidem, Opinia służbowa za okres od 1 
III 1952 r. do 1 III 1953 r., 27 IV 1953 r., k. 36–36v. Nie przeszkadzało to jednak mianować go szefem Zarządu 
Informacji SOW po płk. Mikołaju Dianowie, który został odkomenderowany do ZSRS. Zob. ibidem, Pismo 
p.o. szefa GZI, płk Karola Bąkowskiego do ministra obrony narodowej, marszałka Konstantego 
Rokossowskiego, Warszawa, 31 III 1954 r., k. 35. 
312 W październiku 1957 r. mianowany pułkownikiem w korpusie osobowym oficerów dowódców. AIPN, 
MON, 2174/5853, Zeszyt ewidencyjny [Jerzego Mrówczyńskiego], 17 VI 1960 r., k. 1 i 5. Zob. też: ibidem, 
Opinia służbowa okresowa od 1 X 1956 r. do 1 X 1958 r. wystawiona przez dowódcę Śląskiego Okręgu 
Wojskowego, gen. Czesława Waryszaka, Wrocław, 15 X 1958 r., k. 33–33v; ibidem, Opinia służbowa za okres 
od lutego 1957 r. do grudnia 1958 r., b.d., k. 31–32. 
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stycznia 1965 r. p.o. zastępcy szefa WSW, następnie zastępca szefa WSW i jednocześnie 

szef Zarządu I (od 28 października 1965 r.), a po zmianach etatów znów tylko zastępca szefa 

WSW (od 6 lipca 1967 r.)313. Od 18 września 1967 r. znalazł się w dyspozycji szefa 

Departamentu Kadr MON314, który skierował go do Jednostki Wojskowej 2000 i z ramienia 

Szefostwa WSW został oddelegowany do pracy w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i 

Kontroli w Laosie (w okresie 6 listopad 1967–18 październik 1968 r.315) na stanowisku 

starszego doradcy wojskowego316. Od 31 marca 1969 r. znalazł się w dyspozycji szefa 

Sztabu Generalnego WP i trafił do grupy dyspozycyjnej oficerów Zarządu II SG WP (od 3 

kwietnia 1969 r.). W tym czasie opracował publikację o wywiadzie RFN, pt. „Wywiad 

Niemieckiej Republiki Federalnej. Struktura organizacyjna i metody działania. Stan na 1 I 

1969 r.”317 Od 1 lutego 1970 r. mianowany starszym pomocnikiem kierownika Sekcji 11 

(Studiów Specjalnych) Zarządu II SG WP, następnie starszym inspektorem (zastępca szefa 

pionu operacyjnego) tegoż zarządu (od 13 stycznia 1971 r.) w randze generała brygady318. 

Wtedy trafił na kurs dwumiesięczny do Akademii Dyplomatycznej w ZSRS (28 czerwiec do 

25 sierpnia 1973 r.)319. Od 26 listopada 1976 r. ponownie w grupie dyspozycyjnej wywiadu 

wojskowego, skierowany na własną prośbę na okres od 7 sierpnia 1977 r. do 15 maja 1979 

r. do pracy w Misji Polskiej do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei na 

stanowisko oficera analitycznego (oficjalnie pełnił funkcję zastępcy sekretarza misji), 

przechodząc ponownie przez Jednostkę Wojskową 2000320. Przygotowanie do wyjazdu w 

                                                
313 AIPN, MON, 2174/5853, Wniosek o przeniesienie (zwolnienie) oficera, 2 VII 1965 r., k. 26; ibidem, 
Notatka służbowa dla ministra obrony narodowej, b.d. [lipiec 1965 r.], k. 25. 
314 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/141, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0434, 
Warszawa, 18 IX 1967 r., k. 81. 
315 AIPN, SWSW, 2386/24951, Wykaz oficerów i podoficerów z Zarządu II Sztabu Gen[eralnego] WP, którzy 
oddelegowani byli do pracy w MKKiN, 3 V 1978 r., k. 39; ibidem, Wykaz oficerów przebywających w MKNiK 
w Laosie, 18 VI 1977 r., k. 47. 
316 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/9293, Rozkaz delegacyjny dla płk Mrówczyński Jerzy s. Jana, Warszawa, 6 
XI 1967 r., k. 17–21. W rzeczywistości Mrówczyński w Laosie pełnił służbę w okresie od 10 XI 1967 r. do 12 
X 1968 r. Jego zadaniem było uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i Komitetu Wojskowego oraz 
realizowanie zadań informacyjnych (analizowanie gazet i audycji radiowych oraz rozmowy z dyplomatami, w 
tym udziały w przyjęciach i koktajlach). Zob. Ibidem, Sprawozdanie z pracy w MKNiK w Laosie za okres 10 
XI 1967–12 X 1968 r., 29 X 1968 r., k. 4–5. 
317 Zob. AIPN, Biblioteka, 2603/13180, Wywiad Niemieckiej Republiki Federalnej. Struktura organizacyjna i 
metody działania. Stan na 1 I 1969 r., oprac. płk mgr Jerzy Mrówczyński, Warszawa (Zarząd II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego), grudzień 1969 r. 
318 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/21080, Notatka służbowa [szefa Zarządu II SG WP, gen. Włodzimierza 
Oliwy] dla ministra obrony narodowej, Warszawa, 29 XII 1970 r., k. 23. 
319 AIPN, MON, 2174/5853, Opinia służbowa za okres od 3 IV 1969 r. do 31 X 1969 r., 19 I 1970 r., k. 20–
20v. 
320 Początkowo Mrówczyński miał przebywać na misji do 1978 r., jednak przedłużył pobyt o rok. AIPN, Zarząd 
II SG WP, 2602/17618, Rozkaz delegacyjny, 23 VI 1967 r., k. 18–18v; ibidem, Parafraza, Warszawa, 30 V 
1978 r., k. 25; AIPN, MON, 2174/5853, Notatka służbowa [szefa Wydziału Kadr Zarządu II SG WP, kmdr. 
Bolesława Machonia] dla szefa Zarządu II Sztabu Generalnego, ob. gen. bryg. Czesława Kiszczaka dot. prośby 
płk. Jerzego Mrówczyńskiego, 27 I 1976 r., k. 63; ibidem, Opinia specjalna na pułkownika mgr Jerzego 
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JW 2000 trwało od 15 grudnia 1976 r. do 15 lipca 1977 r., a w MSZ od 16 do 31 lipca 1977 

r. Głównie polegało to na intensywnej nauce języka angielskiego. Będąc na misji od 

października 1977 r. do kwietnia 1979 r. pełnił funkcję I sekretarza POP przy Misji Polskiej 

do KNPN w Korei. Do kraju powrócił 16 maja 1979 r. pozostając w grupie dyspozycyjnej 

Zarządu II SG WP na etacie generała brygady321. W stan spoczynku odszedł w stopniu 

pułkownika 12 listopada 1981 r.322 

 Średnie wykształcenie nadrabiał w wojsku kończąc liceum dla pracujących i zdając 

w 1957 r. we Wrocławiu maturę323. Następnie w 1960 r. chciał rozpocząć studia w Wyższej 

Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR324. Ostatecznie w 1965 r. ukończył Zawodowe 

Studium Administracyjne na Uniwersytecie Wrocławskim325, a w 1967 r. obronił tytuł 

magistra na Studium Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiając pracę pt. 

„Struktura zatrudnienia i płynność załóg w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych we 

Wrocławiu i Łodzi”326. Znał bardzo dobrze język rosyjski, uczył się tez angielskiego327. 

 Ożenił się 28 sierpnia 1948 r. w Żyrardowie z Henryką z domu Melon (ur. 9 stycznia 

1926 r.), z zawodu urzędniczką (pracowała jako księgowa) z którą miał dwójkę dzieci: 

Elżbietę (ur. w 1950 r.) i Andrzeja (ur. w 1951 r.)328. Co ciekawe, mieszkał pod koniec lat 

siedemdziesiątych XX w. przy tzw. „ulicy szpiegów” w Warszawie mając za sąsiadów płk. 

Włodzimierza Ostaszewskiego i płk. Ryszarda Kuklińskiego. 

                                                
Mrówczyńskiego s. Jana [szefa Misji Polskiej do KNPN w Korei, ministra pełnomocnego, gen. Apoloniusza 
Golika], Panmunjom, 31 XII 1978 r., k. 13–13v; ibidem, Opinia specjalna na płk. mgr Jerzego 
Mrówczyńskiego [szefa Misji Polskiej do KNPN w Korei, ministra pełnomocnego, gen. Janusza 
Sieczkowskiego], Panmunjom, 15 V 1979 r., k. 11–11v. Ostatnia opinia sugerowała pozostawienie płk. 
Mrówczyńskiego dalej w wojsku. 
321 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/17618, Sprawozdanie płk. J. Mrówczyńskiego – asystenta sekretarza (oficera 
analitycznego) Misji Polskiej do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei za okres 9 VIII 1977 r. do 
5 V 1979 r., 29 V 1979 r., k. 58–69v; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/21080, Wyciąg z przebiegu służby 
wojskowej i opis warunków tej służby, Warszawa, 3 IV 1981 r., k. 9. 
322 AIPN, MON, 2174/5853, Zeszyt ewidencyjny [Jerzego Mrówczyńskiego], 17 VI 1960 r., k. 4v; ibidem, 
Wyciąg z rozkazu personalnego nr Pf-164 z dnia 4 XI 1981 r., k. 45; ibidem, Wyciąg z rozkazu nr Pf-113/81 
szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP z dnia 13 XI 1981 r., k. 44. 
323 AIPN, MON, 2174/5853, Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego nr 51 dla pracujących (odpis), 
1 VII 1957 r., k. 73–73v. 
324 AIPN, MON, 2174/5853, Pismo szefa Zarządu WSW SOW, płk Jerzego Mrówczyńskiego, do szefa WSW, 
gen. Aleksandra Kokoszyna, Wrocław, 28 IX 1959 r., k. 72. 
325 AIPN, MON, 2174/5853, Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych, Wrocław, 19 VII 1965 r., 
k. 68. 
326 AIPN, MON, 2174/5853, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Wrocław, 10 VII 1967 r., k. 64. 
327 AIPN, MON, 2174/5853, Zaświadczenie, Wrocław, 30 VI 1962 r., k. 70. 
328 AIPN, MON, 2174/5853, Odpis skrócony aktu małżeństwa, Żyrardów, 31 VIII 1948 r., k. 75; ibidem, Zeszyt 
ewidencyjny [Jerzego Mrówczyńskiego], 17 VI 1960 r., k. 2; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/9293, Ankieta 
personalna, Warszawa, 18 IX 1967 r., k. 10; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/21080, Ankieta personalna 
współmałżonka pracownika, Warszawa, 9 IV 1969 r., k. 12–16v. 
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 Zmarł 3 czerwca 2010 r. w Warszawie, pochowany na tamtejszym cmentarzu 

Północnym329. 

 

3.4. Gen. broni Czesław Jan Kiszczak 

 Urodził się 19 października 1925 r. w Roczynach w powiecie wadowickim, jako syn 

Jana (hutnik, a następnie rolnik) i Rozalii (gospodyni domowa) z domu Orkisz. W rodzinnej 

miejscowości ukończył w 1939 r. 7 klas szkoły powszechnej, a następnie rozpoczął naukę 

w gimnazjum w Kętach, której nie ukończył330. W czasie wojny zajmował się pracą 

dorywczą w swej rodzinnej wsi, następnie, od czerwca 1941 r. pracował jako robotnik 

laboratoryjny w składzie drogeryjnym we Wrocławiu, a później krótko jako górnik w 

kopalni węgla w Miechowicach (maj–czerwiec 1943 r.) i robotnik w pralni chemicznej w 

Krakowie. W sierpniu 1943 r. trafił na roboty przymusowe do Austrii, do wiedeńskiej 

parowozowni Hütteldorf-Hacking, gdzie został zatrudniony jako ślusarz. Na terenie Wiednia 

miał pracować i jednocześnie działać w konspiracji do kwietnia 1945 r.331 

                                                
329 Kwatera B-III-1, rząd 2, grób 34. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PLNCN&rzad=2&kwatera=B-III-
1&grob=34&dane=+imie=Jerzy+nazwisko=Mr%C3%B3wczy%C5%84ski+check_nazwisko=on+check_ur=
+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2021+miesiac2=10+dzien2=4+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_z
g1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=2021+miesiac_zg2=10+dzien_zg2=4+cmentarz=#kotwica (dostęp 4 X 2021 r.). 
330 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 2–3; ibidem, 
Wyciąg z aktu urodzenia nr 64/1925, Andrychów, 14 VIII 1968 r., k. 81; B. Kapuściak, G. Wołk, Czesław 
Kiszczak – wierny żołnierz systemu [w:] Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski, red. R. Spałek, 
Warszawa 2020, s. 323. 
331 Od 6 do 29 kwietnia 1945 r. Kiszczak miał działać pod ps. „Frytz/Fritz” w konspiracyjnej organizacji 
„Befreiungsfront” („Front Wyzwolenia”) kierowanej przez Komunistyczną Partię Austrii w Wiedniu. Miał tam 
pomagać głównie w kolportażu konspiracyjnej prasy. AIPN, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława 
Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 1–12. Zob. także L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 27–32. W dostępnych 
źródłach brakuje informacji dotyczących tego okresu działalności Kiszczaka. Podany w Zeszycie 
Ewidencyjnym w TAP okres konspiracyjnej działalności jest bardzo krótki. W innym miejscu Zeszytu 
Ewidencyjnego Kiszczak wpisał okres swojej działalności w Wiedniu na lata 1944–1945. W jednym z 
wywiadów podawał już 1943 r. i podkreślał, że jednym z czynników decydujących o wstąpieniu później w 
szeregi PPR był „udział z innymi komunistami w ruchu oporu na terenie Wiednia” (AIPN, 2174/7098, Zeszyt 
Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 2; AIPN, MSW, 0397/561, Czesław Kiszczak, 
Materiał do publikacji „Kto jest kim w Polsce. Inaczej”. Projekt, b.d. [1986 r.], k. 5). W Kwestionariuszu 
Osobowym podał zaś, że okres działalności w „Befreiungsfront” to lata 1943–1945 (AIPN, Urząd Rady 
Ministrów (dalej URM), 2347/4, Kwestionariusz Osobowy, 4 VIII 1981 r., k. 2). Potwierdził te lata w 
wywiadzie z Adamem Michnikiem udzielonym Agnieszce Kublik i Monice Olejnik (B. Kapuściak, 
„Walenrodyzm”…, s. 12). W jedynym zachowanym życiorysie wspominał, że do Wiednia trafił już w 1941 r. 
co zaprzecza wszelkim innym informacjom dotyczącym pracy zarobkowej w czasie II wojny światowej 
(Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej AMSZ), Departament Kadr i Szkolenia (dalej DKiS), t. 
4406 dotyczący Czesława Kiszczaka, Życiorys, 4 XI 1946 r., k. 1). W 1963 r., we wniosku o nadanie 
Kiszczakowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, dowiadujemy się, że w Wiedniu miał 
zajmować się propagandą wśród obcokrajowców, a po wkroczeniu Armii Czerwonej, brać udział w 
organizowaniu milicji ludowej (AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, 10 IV 1963 r., k. 33). Wcześniej jednak tego wątku w życiorysie nie eksponował, nie wiemy 
wobec tego, na ile jest on autentyczny. 
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 Po powrocie do kraju Kiszczak na jakiś czas zamieszkał u rodziców w Roczynach. 

W tym czasie wstąpił do lokalnej PPR (23 czerwca 1945 r., następnie w PZPR) i z jej 

rekomendacji został wysłany do Centralnej Szkoły PPR w Łodzi, gdzie już od 28 czerwca 

1945 r. uczęszczał na zajęcia jako słuchacz. Następnie, 7 listopada 1945 r. został powołany 

do „odrodzonego” WP i skierowany na dwumiesięczny kurs do Centralnej Szkoły Oficerów 

Polityczno-Wychowawczych w Łodzi. Do wojska przyjęty „na prośbę”332. O swoich 

motywacjach w związku z tą decyzją wspominał w nieopublikowanym wywiadzie z 1986: 

„po pierwsze – z sentymentu do tej służby, związanej z ładem, porządkiem, dyscypliną oraz 

po drugie chciałem – podobnie jak wielu innych młodych ludzi – bronić socjalistycznego 

ustroju nowo wyzwolonej Polski. Jak wiadomo był to czas ostrej walki klasowej i walki w 

dosłownym sensie o utrwalenie władzy ludowej w Polsce. Pamiętamy, że w tym okresie 

zginęło ponad 30 tys. żołnierzy WP, KBW, WOP, funkcjonariuszy SB [sic, UB], MO, 

ORMO oraz działaczy partyjnych i młodzieżowych”333. W wywiadzie-rzece Kiszczak 

pominął ten wątek, pisząc jedynie o zapale, energii, gorącym sercu i możliwości „noszenia 

upragnionego munduru i broni”334. W ostatnim przed śmiercią opublikowanym wywiadzie 

podawał charakterystykę wystawioną przez kierownictwo łódzkiej szkoły, gdzie wprost 

zapisano: „Skierowanie do grupy specjalizacyjnej: Wojsko Polskie”335. Wynika z tego, że 

do wojska skierowała go Centralna Szkoła PPR w Łodzi336.  

 Od 18 grudnia 1945 r. został mianowany oficerem informacji Oddziału II GZI w 

stopniu etatowym kapitana, chociaż po kursie nie posiadał żadnego stopnia oficerskiego337. 

Następnie, od 1 listopada 1946 r., w Sekcji I Wydziału II, a od 1 lipca 1947 r. ponownie w 

Oddziale II GZI – w tym czasie został oddelegowany do ministerstwa spraw zagranicznych 

i skierowany do pracy w Konsulacie Generalnym w Londynie na stanowisko referenta ds. 

repatriacji wojskowych, gdzie rozpracowywał środowisko byłych żołnierzy PSZ na 

Zachodzie338. 

                                                
332 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 4. 
333 Cyt.: AIPN, MSW, 0397/561, Czesław Kiszczak, Materiał do publikacji „Kto jest kim w Polsce. Inaczej”. 
Projekt, b.d. [1986 r.], k. 7.  
334 Cyt. za: A. Kępiński, Z. Kilar, Kto jest kim w Polsce. Inaczej, cz. 2, Warszawa 1986, s. 216. 
335 Cyt. za: Człowiek honoru?…, s. 34. 
336 Motywy wstąpienia do „odrodzonego” WP mogły wynikać z prozaicznych przyczyn (jak u wielu wtedy 
młodych, niewykształconych mężczyzn) – brak pracy i możliwości zarobkowych. Wojsko dawalo ekwipunek, 
żołd, zakwaterowanie. Przy tym cieszyło się w Polsce przedwojennej dużym szacunkiem.  
337 Porucznikiem został dopiero w lipcu 1946 r. AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek awansowy na nadanie 
stopnia oficerskiego porucznika, 21 VI 1946 r., k. 50. Zob. też: L. Kowalski, Czekista z LWP. Prawdziwa twarz 
Czesława Kiszczaka, „Historia Do Rzeczy”, 2013, nr 4, s. 11. 
338 L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 99–108. 
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 W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii w jego zainteresowaniu znalazł się m.in. por. 

Czesław Filmanowicz, kpt. Leon Kukla, kpt. Jan Rukart, kpr. Franciszek Setlawa, st. sierż. 

Wiktor Reinowski (vel Jerzy Strzelczyk) oraz dr Wanda Janiszowa339. W misji tej Kiszczak 

odnosił sukcesy. Potrafił w odpowiedni sposób zachęcić poszczególne osoby do współpracy, 

czy chociażby chwilowej pomocy i udzielenia poufnych informacji na temat oficerów PSZ. 

Najczęściej wykorzystywał antagonizmy które narosły w tym środowisku. Osoby 

powracające do kraju donosiły na swoich przełożonych, składając raporty do Konsulatu 

Generalnego, nawet mimo niechęci do władz komunistycznych. Wśród grup powracających 

do Polski Kiszczak zwracał głównie uwagę na żołnierzy 2. Korpusu Polskiego oraz 

pracowników przedwojennego Oddziału II SG WP, których po powrocie do kraju 

rozpracowywało GZI. Były to narzucone mu przez centralę zadania operacyjne. W 

konsulacie zatrudniony był od 14 listopada 1946 r. do połowy września 1947 r., po czym 

został skierowany do kraju ze względu na zły stan zdrowia340. W rzeczywistości do Polski 

„ludowej” wrócił już 14 sierpnia 1947 r., by wykorzystać urlop okolicznościowy. Wtedy 

złożył podanie o zwolnienie go z obowiązków dalszej pracy w konsulacie, ze względu na 

zupełne wyczerpanie fizyczne i psychiczne341. W czasie służby w Konsulacie Generalnym 

Kiszczak donosił przełożonym z Informacji Wojskowej także na pracowników 

konsularnych, m.in. ppor. Karola Chrzanowskiego, Stanisława Laskowskiego, czy nawet 

płk. Józefa Kuropieskę, który kierował w tym czasie attachatem342. 

 Po powrocie do kraju Kiszczak nadal rozpracowywał byłych żołnierzy PSZ. W tym 

celu został skierowany m.in. do Szczecina w sprawie gen. Ludwika Mieczysława 

Spiechowicza-Boruty, najwyższego rangą generała, który zdecydował się powrócić do 

kraju343. Od 15 grudnia 1947 r. Kiszczak został mianowany starszym oficerem informacji 

                                                
339 Zob. AIPN, Zarząd II SG WP, 3481/18, Korespondencja różna z lat 1946–1948 wpływająca do Głównego 
Zarządu Informacji dotycząca powracających do kraju oficerów, podoficerów i szeregowych z Zachodu. 
Wykazy pracowników „dwójki” sprzed 1939 r. oraz ibidem, 3481/19, Raporty dotyczące żołnierzy 
powracających z Zachodu do kraju [w latach 1945–1947], gdzie znajdują się poszczególne meldunki por. 
Czesława Kiszczaka. 
340 AMSZ, DKiS, t. 4406 dotyczące Czesława Kiszczaka, Poufne pismo p.o. kierownika Konsulatu 
Generalnego, wicekonsula Zygmunta Schreibera, 27 I 1950 r., k. 3 oraz ibidem, Pismo p.o. attaché wojskowego 
płk. Chojeckiego, 12 IX 1947 r., k. 4.  
341 Zob. raport do szefa GZI, gdzie Kiszczak prosi o zwolnienie z dalszych obowiązków w konsulacie: „Prośbę 
swą motywuję: 1) Zupełnym wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, wynikającym z ciężkich warunków 
życiowych i przemęczenia pracą. 2. Repatriacja zasadniczo jest już na ukończeniu i nie wymaga utrzymania 
tak licznego personelu”. Cyt.: AIPN, MON, 2174/7098, Raport [por. Czesława Kiszczaka] do szefa Głównego 
Zarządu Informacji, płk. [Stefana] Kuhla, Warszawa, 18 VIII 1947 r., k. 80. 
342 Zob. AIPN, Zarząd II SG WP, 3481/18–19, gdzie znajdują się poszczególne meldunki por. Czesława 
Kiszczaka. Zob. także S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy…, s. 77–79. 
343 AIPN Sz, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, 009/1287 t. 4, Raport por. Czesława 
Kiszczaka do szefa Oddziału II GZI WP płk. Ignacego Krzemienia, 23 II 1948 r., k. 244–245; ibidem, Notatka 
por. Czesława Kiszczaka do szefa Oddziału II GZI WP płk. Ignacego Krzemienia, b.d. [10 IV 1948 r.], k. 252. 
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Oddziału II GZI, a od 1 stycznia 1950 r. starszym oficerem informacji Samodzielnej Sekcji 

tegoż oddziału344. 

 W latach 1946–1952 miał brać bezpośredni udział w zwalczaniu zbrojnych 

ugrupowań niepodległościowych i oddziałów UPA. Sam twierdził, że przed wyjazdem do 

Anglii walką z UPA zajmował się „zza biurka”, czytając raporty, natomiast po powrocie do 

kraju miał bezpośrednio uczestniczyć „w walkach z rodzimym podziemiem zbrojnym w 

różnych rejonach kraju”345. W innym miejscu pisał po prostu o „likwidowaniu band”346. W 

tym czasie, jako starszy oficer Informacji Wojskowej, został mianowany kapitanem347. 

Skończył wtedy także dwutygodniowy Kurs Udoskonalania Oficerów Informacji w OSI. Z 

przedmiotu „wyszkolenie liniowe” otrzymał ocenę niedostateczną, pozostałe zajęcia 

zaliczył na ocenę dobrą (specjalistyczne przedmioty oraz zagadnienia polityczne) i bardzo 

dobrą (stosunek do służby). Z notatki z kursu możemy dowiedzieć się, że miał jeszcze braki 

z wiadomości politycznych i operacyjnych348. Trudno jednak na dwutygodniowym kursie 

nauczyć się pracy operacyjnej i posiąść wiedzę wojskową. 

 Od 1 czerwca 1951 r. Kiszczak został mianowany p.o. szefa Wydziału Informacji 18 

Dywizji Piechoty w Ełku. Za nienaganną pracę został nagrodzony brązowym medalem „Siły 

Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i przeniesiony od listopada 1952 r. na stanowisko szefa 

Wydziału III w OZI nr 1349. W czerwcu 1953 r. został awansowany do stopnia majora, 

pomimo wymierzonych rok wcześniej dwóch nagan – jednej za niewykonanie polecenia, 

drugiej za zaniedbanie przy rozpracowaniu350.  

 Kiszczak złożył wtedy raport o umożliwienie mu nauki, na co dostał zgodę. W 

późniejszym czasie przedstawiał ten moment swojej kariery jako świadomą rezygnację ze 

służby w Informacji Wojskowej. Przekonywał, że powodem były nadużycia i zbrodnie, 

                                                
Co ciekawe, w wywiadach udzielanych po latach uważał rozpracowywanie żołnierzy PSZ za wielką 
niesprawiedliwość, nigdy nie przyznając się, że sam w tym procederze aktywnie uczestniczył. A. Kępiński, Z. 
Kilar, Kto jest kim…, s. 221. Zob. także: B. Kapuściak, „Walenrodyzm”…, s. 15. 
344 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 4v. 
345 Cyt.: AIPN, MSW, 0397/561, Czesław Kiszczak, Materiał do publikacji pt. „Kto jest kim w Polsce. 
Inaczej”. Projekt, b.d. [1986 r.], k. 11. 
346 A. Kępiński, Z. Kilar, Kto jest kim…, s. 218. 
347 AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek o mianowanie do stopnia kapitana, b.d. [sprzed 22 VII 1949 r.], k. 48. 
348 AIPN, MON, 2174/7098, Notatka z kursu udoskonalenia Oficerów Informacji, 20 X 1949 r., k. 49. Zob. też 
ibidem, Notatka w sprawie uzyskanych ocen na kolokwium, 20 X 1949 r., k. 79. 
349 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 4v. Od maja 
1953 r. pełnił funkcję zastępcy szefa Wydziału II OZI nr 1. Zob. ibidem, Wniosek o przeszkolenie na Kursie 
Doskonalenia Oficerów, 27 VIII 1953 r., k. 45–45v. 
350 Brak informacji, czego dotyczyły te sprawy. AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek o mianowanie do stopnia 
majora, 9 IV 1953 r. oraz ibidem, Wniosek o przeszkolenie na Kursie Doskonalenia Oficerów, 27 VIII 1953 
r., k. 45–45v. 
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których tam dokonywano, a których on był przeciwnikiem351. W rzeczywistości część 

zdolniejszych oficerów odsunięto od wykonywania obowiązków w GZI i przesunięto ich na 

mniej czasochłonne i uciążliwe stanowiska by mogli dokształcić się i skończyć szkoły. 

Grupę tych oficerów planowano powołać na kierownicze stanowiska w reformowanych 

organach GZI. 

 Od 1 września 1953 r. Kiszczak znajdował się w dyspozycji ministra obrony 

narodowej, a następnie czasowo został skierowany na stanowisko kierownika jednej z sekcji 

Wydziału II Departamentu Finansów MON (od 13 listopada 1953 r.). Od 13 lipca 1954 r. 

rozpoczął naukę, najpierw jako słuchacz w Wyższej Szkole Piechoty w Rembertowie, a 

następnie, na skutek rozformowania tejże szkoły, od listopada 1954 r. został kursantem 

Fakultetu Ogólnowojskowego w ASG352. W tym czasie odbywał trzystopniowy kurs oraz 

praktykę dowódczą w 90. pp w Zgorzelcu353. Ukończył też w maju 1957 r. dziewiątą klasę 

szkoły powszechnej, nie przeszkadzało to jednak, aby uzyskać dyplom ukończenia studiów 

wyższych z wyróżnieniem już we wrześniu 1957 r.354 W „ludowym” WP traktowano 

oddzielnie wykształcenie powszechne (ogólne) od wojskowego. To powodowało, że bez 

matury albo z wykształceniem siedmiu klas szkoły powszechnej żołnierze stawali się 

oficerami dyplomowanymi, bo ukończyli wyższe studia wojskowe. Jaki wobec tego był 

poziom tych studiów, jeżeli mogli na nie chodzić tak słabo wykształceni słuchacze? 

 Akademię skończył z ocenami bardzo dobrymi i bez problemów wrócił 17 maja 1957 

r. do przeformowanej z GZI Wojskowej Służby Wewnętrznej355. Oficjalnie dopiero 1 

czerwca 1957 r. przeszedł z dyspozycji komendanta ASG do dyspozycji szefa WSW, 

następnie został powołany 27 czerwca 1957 r. przez ministra obrony narodowej na 

stanowisko szefa Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW, a od lipca tego roku mianowany 

                                                
351 Człowiek honoru?…, s. 57–62. Zob. także L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 170. 
352 AIPN, MON, 2174/7098, Wykaz ocen, 28 IX 1957 r., k. 73. WSPiech została właściwie przeformowana 1 
X 1954 r. na KDOPiech (etat nr 20/335) i przedyslokowana do Mińska Mazowieckiego. Część słuchaczy 
jednak pozostała w Rembertowie i została przeniesiona na kursy w ramach ASG. Zob. C. Grzelak, Wyższa 
Szkoła Piechoty w Rembertowie 1948–1954, Warszawa 1984, s. 80–81.  
353 Zob. poszczególne opinie służbowe z 6 IX 1955 r., 15 X 1955 r. i 30 X 1956 r., a także wniosek o nadanie 
srebrnego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, 30 V 1956 r., AIPN, MON, 2174/7098, k. 40–43v. 
354 Odtąd Kiszczak będzie oficerem dyplomowanym. AIPN, MON, 2174/7098, Dyplom nr 842/32 ukończenia 
studiów wyższych na fakultecie ogólnowojskowym ASG, Warszawa, 30 IX 1957 r., k. 72 
355 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/60, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0619, 
Warszawa, 27 VI 1957 r., k. 11. 
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do stopnia podpułkownika356. Oddział kierowany przez Kiszczaka zajmowała się tzw. pracą 

z pozycji zagranicy, czyli kontrwywiadem ofensywnym357.  

 Po ponad dwóch latach pracy w Szefostwie WSW, 29 września 1959 r., Kiszczak 

został mianowany szefem Oddziału WSW Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawiane mu 

wówczas opinie były najczęściej pozytywne, jednak zdarzały się także krytyczne. Według 

jednej z nich miał przejaskrawić niektóre fakty, które po bliższym zbadaniu wyglądały 

zupełnie inaczej niż w jego raportach358. Sam zresztą w tym czasie unikał pracy operacyjnej, 

ale udawało mu się odnosić sukcesy, co było spowodowane zapewne licznymi kontrolami 

podległych jednostek. Jego oddział skutecznie zabezpieczał rejsy do tzw. krajów 

kapitalistycznych, tak, że żaden z polskich marynarzy w tym czasie nie uciekł na Zachód359. 

Dzięki temu uzyskał kolejny awans, kiedy od 18 marca 1965 r. został wyznaczony na p.o. 

szefa Zarządu WSW SOW we Wrocławiu, a od 17 stycznia pełnym szefem tegoż zarządu360.  

 Od 13 lipca 1967 r. wraz z wejściem nowych etatów, Kiszczaka powołano na funkcję 

zastępcy szefa WSW. Cieszył się wówczas opinią najlepszego i najbardziej doświadczonego 

szef terenowego zarządu WSW. W tym czasie pełnił także funkcję członka Komitetu 

Partyjnego Szefostwa WSW361. Podczas inwazji wojsk państw Układu Warszawskiego na 

Czechosłowację w 1968 r. kontrolował poczynania Zarządu WSW 2. Armii sformowanego 

z Zarządu WSW SOW362. Jako zastępca szefa WSW często wyjeżdżał do okupowanej przez 

jednostki „ludowego” WP Czechosłowacji. 

 Kiszczak datował początek swoich kontaktów z gen. Wojciechem Jaruzelskim na rok 

1968, chociaż możemy śmiało stwierdzić, że Jaruzelski musiał dostrzec Kiszczaka już 

znacznie wcześniej363. Składał m.in. podpisy pod jego opiniami służbowymi364. Jaruzelski, 

                                                
356 AIPN, SWSW, 2386/18203, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 089, Warszawa, 1 
VI 1957 r., k. 328; CAW, Departament Kadr MON, 636/92/62, Rozkaz personalny [ministra obrony 
narodowej] nr 0414, Warszawa, 17 V 1957 r., k. 110. 
357 Szerzej na ten temat zob. Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 41–43. 
358 AIPN, MON, 2174/7098, Opinia służbowa, b.d. [początek 1961 r.], k. 34–34v, ibidem, Opinia służbowa, 
16 IV 1964 r., k. 31–32. Zob. też: P. Semków, Szefowie Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki 
Wojennej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2021, nr 19, s. 213–241. 
359 L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 240; AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa WSW nr 0021 w sprawie 
pracy kierowniczej w organach WSW, 22 I 1964 r., k. 64–65; AIPN, MON, 2174/7098, Opinia służbowa, 10 
II 1964 r., k. 30–30v. 
360 AIPN, MON, 2174/7098, Opinia służbowa, 12 II 1961 r., k. 36–36v, ibidem, Opinia służbowa, b.d. 
[początek 1961 r.], k. 34–34v. Zob. także L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 241–263. 
361 AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek o przeniesienie, 11 V 1967 r., k. 26–27 oraz ibidem, Opinia służbowa 
za okres 1 I 1964 r.–31 XII 1969 r., b.d., k. 24–24v. 
362 L. Kowalski, Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 
roku, Warszawa 1992, s. 49–50. 
363 Człowiek honoru?…, s. 115. Zob. też: S. Cenckiewicz, „Człowiek honoru”. Kariera Czesława Kiszczaka, 
„Historia Do Rzeczy”, 2013, nr 4, s. 8. 
364 AIPN, MON, 2174/7098, Opinia służbowa, 16 IV 1964 r., k. 31–32. 
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jako minister obrony narodowej, podpisał się w 1973 r. pod wnioskiem o awansowanie 

Kiszczaka do stopnia generała brygady – podpisywał się również pod wszystkimi rozkazami 

personalnymi dotyczącymi Kiszczaka365. Brak jednak dowodów na utrzymywanie przez 

nich w tym okresie zażyłej znajomości. 

 Od 4 stycznia 1973 r. Kiszczak został mianowany p.o. szefem Zarządu II SG WP, a 

następnie pełnym szefem wywiadu wojskowego (od 6 października 1973 r.). Według 

niektórych historyków dla Kiszczaka był to awans i świadectwo opanowania wywiadu 

wojskowego przez ludzi z kontrwywiadu366. Był to jednak czas, kiedy poprzez intrygi 

partyjne Jaruzelski próbował odsunąć groźnego wówczas gen. Teodora Kufla od szefowania 

organami WSW. Taki manewr wydawał się jednak dość ryzykowny. Kufel wykorzystywał 

przecież już wcześniej podległe mu służby do wewnętrznych rozgrywek, chcąc nie tylko 

utrzymać się na stanowisku, ale także awansować w strukturach wojska. Szef WSW objął 

wobec tego Kiszczaka inwigilacją367. Być może nieprzypadkowo Kiszczak został wcześniej 

zastępcą Kufla w organach WSW. Mógł go pilnować i zbierać „haki”, co było korzystne 

przede wszystkim dla Jaruzelskiego368. Kiszczak z Kuflem mieli się ponoć nie znosić369. 

 Kierując wywiadem wojskowym ukończył w 1975 r. dwumiesięczny kurs 

operacyjno-strategiczny w Akademii Sztabu Głównego Sił Zbrojnych ZSRS. Kurs ten 

związany był z funkcją dowódczą, nie miał charakteru wywiadowczego. Brak ukończonych 

szkół stricte kontrwywiadowczych i wywiadowczych nadrabiał doświadczeniem, pracując 

przez wiele lat zarówno w GZI, jak i przede wszystkim w WSW (w tym na kierunku 

ofensywnym). 

 Na czele WSW stanął w 5 kwietnia 1979 r., odszedł ze stanowiska 23 lipca 1981 r. 

Przez te dwa lata w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym następują spektakularne 

porażki, jak ucieczki płk Ryszard Kukliński, kpt. Jerzy Sumiński, płk Włodzimierz 

Ostaszewicz oraz innych370. Ujawnione zostały przez uciekinierów struktury wywiadu i 

kontrwywiadu wojskowego, dane oficerów obu służb, w tym także tych pracujących pod 

                                                
365 AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek o mianowanie do stopnia generała brygady, 20 IX 1973 r., k. 23–23v. 
Zob. także ibidem, Wniosek o mianowanie do stopnia generała dywizji, 15 IX 1979 r., k. 15–15v. 
366 S. Cenckiewicz, „Człowiek honoru”…, s. 8. Zob. także L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 327–329. 
367 Zob. zapis ewidencyjny pod nr 723 z 18 VI 1976 r., gdzie zarejestrowane są materiały personalne o 
sygnaturze archiwalnej ZS/3745 dot. Czesława Kiszczaka s. Jana. W uwagach znajduje się zapis: „wpisany 
omyłkowo”. AIPN, SWSW, 00197/67, Inwentarz nr 1 zespołu K (materiałów zastrzeżonych „K”), k. 32v–33. 
368 Istnieje hipoteza, że dzięki intrygom Kufla najwięcej do stracenia miał Jaruzelski, który usiłował ukryć 
swoją agenturalną przeszłość jako informator ps. „Wolski”. W. Sawicki, Współpraca Wojciecha…, s. 108–109; 
P. Gontarczyk, Wojciech Jaruzelski. Karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie? [w:] Sprzeczne 
narracje…, s. 229–261. 
369 [W. Pawłow], Generał Pawłow…, s. 165–167. 
370 S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy…, s. 308–313. 
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tzw. przykryciem. Przekazane były służbom amerykańskim dane o strategii operacyjno-

taktycznej Sił Zbrojnych PRL jak i części planów Układu Warszawskiego. Sam Kiszczak 

przyznał w jednym z wywiadów, że kpt. Sumiński miał być jego protegowanym, a ucieczkę 

nazwał swoją „największą porażką”371. Podobnie zażyłe stosunki łączyć go miały z płk. 

Kuklińskim. Za ucieczki tych oficerów Kiszczak nie poniósł żadnej odpowiedzialności, 

wprost przeciwnie, zamiast dymisji, został w kolejnych miesiącach awansowany na 

stanowisko ministra spraw wewnętrznych, a także podniesiony do stopnia generała broni372. 

Nieusunięcie Kiszczaka, ale przesunięcie go do resortu cywilnego było prawdopodobnie 

spowodowane jego dużym zaangażowaniem w operację wprowadzenia stanu wojennego w 

Polsce. Związek Sowiecki nie mógł sobie pozwolić na wymianę całości skompromitowanej 

kadry wojskowej z Kiszczakiem i Jaruzelskim na czele. Pozostawiono ich jako wiernych i 

oddanych towarzyszy373. 

 Formalne przeniesienie Kiszczaka z kierownictwa WSW do MSW w lipcu 1981 r. 

podpisał I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania. Decyzję o tym podjął jednak Jaruzelski, 

który darzył już wtedy Kiszczaka dużym zaufaniem. Objął on stanowisko kierownika resortu 

w randze podsekretarza stanu od 23 lipca 1981 r., a od 31 lipca tego roku został mianowany 

ministrem374. Na ten czas pozostał w dyspozycji ministra obrony narodowej urlopowany na 

czas pełnienia obowiązków na stanowisku ministra spraw wewnętrznych375. 

 Kiszczak od razu zabrał się za reorganizację resortu, upodabniając ją do modelu 

wojskowego376. Dążył też do zacieśnienia współpracy MSW z WSW, podpisał nawet 

umowę o przekazywaniu sobie nawzajem tajnych współpracowników między aparatem 

cywilnym i wojskowym377. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Wojskowej 

                                                
371 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi…, s. 178–180; S. Cenckiewicz, Atomowy szpieg. Ryszard 
Kukliński i wojna wywiadów, Poznań 2014, s. 303–323. 
372 AIPN, MON, 2174/7098, Wniosek o mianowanie do stopnia generała broni, 20 IX 1983 r., k. 14–14v. 
373 Por. P. Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR, Warszawa 2019. 
374 AIPN, URM, 2347/4, Wniosek o powołanie na stanowiska podsekretarza stanu, 23 VII 1981 r., k. 22; R. 
Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, s. 276–277; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, 
Warszawa 1997, s. 249–251. 
375 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 5. 
376 Szerzej: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III, 1975–1990, red. P. Piotrowski, 
Warszawa 2008, s. 11–14, 61–67; B. Kapuściak, G. Wołk, Czesław Kiszczak…, s. 333–334; H. Piecuch, Czas 
Generałów…, s. 100, 250–260; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa…, s. 250–254; W. Bagieński, Wydział 
XI Departamentu I MSW i kierunki działania wywiadu w walce z opozycją w latach osiemdziesiątych [w:] W. 
Bagieński, S. Cenckiewicz, P. Woyciechowski, Konfidenci, Warszawa 2015, s. 505–611; G. Wołk, Opozycja 
polityczna w świetle danych Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW z 1988 roku, „Pamięć i 
Sprawiedliwość” 2019, nr 1 (33), s. 522–545; W. Garstka, Rola tajnych służb PRL w procesie zmiany ustroju 
w latach 1980–1982, „Przegląd Socjalistyczny” 2007, nr 2, s. 77–78. Zob. też: D. Wincenty, Kiszczakowa 
„policja w policji”. O Zarządzie Ochrony Funkcjonariuszy (1985–1990), „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 
135–164. 
377 AIPN, MSW, 0546/101, Porozumienie o współpracy między SB resortu spraw wewnętrznych a Szefostwem 
WSW w zakresie wykorzystywania tajnych współpracowników, 17 XI 1981 r., k. 17–19. Zob. także: AIPN 
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Rady Ocalenia Narodowego. Jako szef MSW odpowiadał za główne działania represyjne, 

zmierzające do pacyfikacji społeczeństwa (wydarzenia z 16 grudnia 1981 r. w KWK 

„Wujek”, akcja z marca 1982 r. kiedy nakłaniano internowanych do emigracji, sprawa 

porwania i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, czy sprawa zabójstwa Grzegorza 

Przemyka)378. W tym czasie w resorcie spraw wewnętrznych wzrosła ilość funkcjonariuszy 

terenowych oraz agentury (co też było zmieniane na wzór wojskowy)379.  

 Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki zbiegła się z ujawnieniem afery „Żelazo”380. Nie 

przeszkodziły te wydarzenia w karierze Kiszczaka. Dzięki swoim aktywnym działaniom 

wręcz wzmocnił swoją pozycję. 3 lipca 1986 r. awansował na członka Biura Politycznego 

KC PZPR381. Już wcześniej, bo od grudnia 1983 r. powołany został na przewodniczącego 

Komitetu Rady Ministrów ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny 

Społecznej (do 12 września 1989 r.)382. 

 Być może silna pozycja Kiszczaka wynikała nie tylko z zaufania Jaruzelskiego i 

przynależności do jego ekipy, ale także z pozytywnej oceny, jaką cieszył się wśród 

sowieckich oficerów. Będąc już na wysokich stanowiskach w WSW starał się utrzymywać 

bliskie kontakty z sowieckimi prominentami. W latach osiemdziesiątych XX w. wyraźnie je 

zacieśnił383.  

 W okresie poprzedzającym transformację ustrojową Kiszczak stał się głównym 

negocjatorem strony rządowej. Jako człowiek Jaruzelskiego i jednocześnie osoba najlepiej 

poinformowana prowadził rozmowy z przedstawicielami opozycji w Magdalence i przy 

                                                
Kr, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnowie, 049/105, Dokumentacja dotycząca porozumienia 
z WSW [za lata] 1982–1990. Zob. także: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wojskowa Służba Wewnętrzna…, 
s. 199–275. 
378 G. Wołk, Paszport w jedną stronę? Emigracja internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego [w:] 
Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice-Warszawa 2018, s. 49–74; 
idem, Służba Bezpieczeństwa wobec pism i wydawnictw drugiego obiegu w latach 1980–1990 [w:] Drugi obieg 
wydawniczy w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. 
Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016, s. 411–440; Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–
1984, t. 1, wstęp J. Żaryn, red. J. Mysiakowska, wybór i oprac. J. Gołębiewski, J. Mysiakowska, A.K. 
Piekarska, Warszawa 2009, s. 15–64; C. Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorz Przemyka, 
Wołowiec 2016. 
379 Aparat bezpieczeństwa… t. 3, s. 17; T. Ruzikowski, Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu 
bezpieczeństwa 1950–1984, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1, s. 109–131; Instrukcje pracy operacyjnej 
aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), oprac. i wstęp T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s. 15. 
380 Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR, wybór wstęp i oprac. W. Bagieński, P. Gontarczyk, 
Warszawa 2013, s. 25–28. 
381 B. Kapuściak, G. Wołk, Czesław Kiszczak…, s. 337. W okresie 25 II 1982–2 VII 1986 r. pełnił już funkcję 
zastępcy członka BP KC PZPR. 
382 L. Kowalski, Cze.Kiszczak…, s. 499; M. Jędrzejko M., M.L. Krogulski, M. Paszkowski M., Generałowie i 
admirałowie III Rzeczypospolitej (1989–2002), Warszawa 2002, s. 25. Uznany przez autorów za oficera „o 
najwyższych zawodowych kwalifikacjach i powszechnie szanowanej wiedzy”. Cyt.: ibidem. 
383 [W. Pawłow], Generał Pawłow…, s. 166; W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi…, s. 159–170. 
Kiszczak posiadał także dobre kontakty z kierownictwem GRU. Zob. ibidem, s. 47. 
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Okrągłym Stole. Po przegranych wyborach Kiszczak ponownie próbował reformować MSW 

i pozorować likwidację SB. Przy tym funkcjonariuszy SB wykorzystał by osłonić wojsko, a 

szczególnie służby wojskowe384. W tym czasie trwała już w SB akcja niszczenia 

dokumentów za cichym przyzwoleniem samego ministra385. 2 sierpnia 1989 r. został 

powołany na wniosek Jaruzelskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Po mimo 

wygranego głosowania w sejmie, skuteczne działania polityków OKP doprowadziły do 

rozbicia koalicji PZPR-SD-ZSL, stąd 17 sierpnia 1989 r. Kiszczak musiał zrezygnować z 

misji tworzenia rządu. Jednak 12 września 1989 r. został powołany wicepremierem i 

ponownie ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 

(jednocześnie przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów ds. 

Przestrzegania Prawa). W październiku 1989 r. został jeszcze powołany przez Prezydenta 

RP na zastępcę przewodniczącego KOK. Dopiero 6 lipca 1990 r. utracił te stanowiska, stąd 

formalnie zakończył okres urlopowania i pozostał w dyspozycji ministra obrony narodowej 

(wtedy już wiceadm. Piotra Kołodziejczyka). 20 maja 1991 r. przeszedł w stan spoczynku 

w stopniu generała broni386. 

 Był jednym z oskarżonych o przyczynienie się do śmierci górników podczas 

pacyfikacji KWK „Wujek”, ale ostatecznie został uniewinniony387. Skazany został za to w 

toczącym się od 2007 r. procesie o kierowanie zorganizowanym związkiem przestępczym o 

charakterze zbrojnym (wyrok uprawomocnił się w czerwcu 2015 r.).  

 Znał dobrze język niemiecki i rosyjski388. Uczyć się miał również języka 

angielskiego389. 

                                                
384 B. Kapuściak, „WSW ma się świetnie”. Zmiana czy kontynuacja? Wojskowy wywiad i kontrwywiad w latach 
1989–1991 [w:] Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Warszawa 
2020, s. 293–320. Zob. też: T. Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa 
państwa 1989–1990, Warszawa 2019, s. 276–283. 
385 Ibidem, s. 151–159; J. Jachowicz, Z archiwum Jerzego Jachowicza, Kraków 2008, s. 148–154; M. Kruk, 
Niszczenie materiałów archiwalnych w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdańsku w latach 
1989–1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4, s. 252–256. 
386 AIPN, URM, 2347/4, Akta osobowe Czesława Kiszczaka z Urzędu Rady Ministrów; AIPN, MON, 
2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 5. Według autorów biogramu 
Kiszczak zawodową służbę miał skończyć 3 VII 1991 r., zob. M. Jędrzejko M., M.L. Krogulski, M. Paszkowski 
M., Generałowie i admirałowie…, s. 25. 
387 Był także oskarżany m.in. o wydanie poleceń do prowadzenia akcji „Hiacynt” czy zwalnianie 
funkcjonariuszy z MSW za uczestniczenie w obrządkach kościelnych. Zob. B. Kapuściak, G. Wołk, Czesław 
Kiszczak…, s. 339. 
388 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 1v. 
389 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi…, s. 16. 
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 2 grudnia 1958 r. ożenił się w Warszawie z Marią Teresą z domu Korzonkiewicz (ur. 

20 sierpnia 1934 r. w Kozach koło Bielska-Białej) z wykształcenia magister ekonomii390. 

Miał z nią dwójkę dzieci, Ewę (ur. w 1959 r.) oraz Jarosława (ur. w 1963 r.)391 

 Czesław Kiszczak zmarł 5 listopada 2015 r. w Warszawie, pochowany został dwa 

dni później na cmentarzu prawosławnym392. 

 

3.5. Płk Mieczysław Marcin Turkiewicz 

 Urodził się 10 października 1920 r. w Piszczatyńce (pow. Krzemieniec, b. ZSRS) 

jako syn Marcina (rolnik) i Doroty z domu Brudziejewska (gospodyni domowa, zmarła w 

1942 r.)393. Miał dwóch braci, Stanisława i Bolesława, oraz dwie siostry, Jadwigę i Annę. W 

PPR od stycznia 1946 r., następnie w PZPR. Do 1934 r. ukończył szóstą klasę szkoły 

podstawowej w miejscu urodzenia, następnie od 1934 r. kontynuował naukę w gimnazjum 

w Krzemieńcu, którą przerwał w 1939 r. na czwartej klasie. W lutym 1940 r. został przez 

władze ZSRS wysiedlony do Piszczanki (obwód mołotowski), gdzie pracował jako robotnik 

leśny (brygadzista) w „Lespromchozie”. W 1942 r. przeniósł się do Czeromucha, a następnie 

do Nowoibrajkino (kołchoz „Usiar”), gdzie pracował jako robotnik rolny w polu oraz ślusarz 

w warsztatach394. 20 maja 1943 r. został zmobilizowany w Aksubajewie do 1. DP im. 

Tadeusza Kościuszki i przydzielony do szkoły podoficerskiej 1. dywizjonu miotaczy min 

120 mm (oficjalnie 1. dywizjon moździerzy 120 mm). Następnie, 30 lipca 1943 r. 

skierowany został do 4. zpp 1. DP na stanowisko oficera polityczno-wychowawczego w 

dywizjonie artylerii. Od 1 września 1943 r. na własną prośbę został skierowany do 

Oficerskiej Szkoły Piechoty w Riazaniu jako podchorąży, którą ukończył 17 grudnia 1943 

r., kiedy został skierowany do 2. pp 1. DP na dowódcę plutonu moździerzy 82 mm 1. baterii 

(9 lutego 1945 r. został lekko ranny w głowę i rękę), a następnie 17 kwietnia 1945 r. został 

dowódcą 1. kompanii strzeleckiej tegoż pułku, później od 25 lipca 1945 r. starszym 

adiutantem 1. batalionu tegoż pułku, a od 31 grudnia 1945 r. p.o. dowódcy tegoż 

                                                
390 Zobacz tzw. sagę rodu, czyli opowieści Marii Teresy Korzonkiewicz-Kiszczak o jej życiu z Czesławem 
Kiszczakiem: M.T. Korzonkiewicz-Kiszczak, Żona generała Kiszczaka mówi…, Warszawa 2012; idem, 
Niebezpieczna gra, Warszawa 2009; idem, Magia mojego życia, Warszawa 2010. Zob. także: idem, Twórca 
zmian. Wywiad z gen. broni w st. spocz. Czesławem Kiszczakiem, Warszawa 2013; Kiszczakowa. Tajemnice 
generałowej. Maria Kiszczak w rozmowie z Kamilem Szewczykiem, Warszawa 2015. 
391 AIPN, MON, 2174/7098, Zeszyt Ewidencyjny Czesława Kiszczaka s. Jana, 15 XI 1959 r., k. 2. 
392 Sektor 53, rząd 1, grób 26, https://cmentarz.prawoslawie.pl/pl/wyszukiwanie-nagrobkow/osoba/18745 
(dostęp 7 I 2022 r.). 
393 AIPN, MON, 2174/6627, Wyciąg z aktu urodzenia, Warszawa-Ochota, 5 I 1961 r., k. 74. 
394 AIPN, MON, 2174/6627, Życiorys, Warszawa, 10 III 1954 r., k. 75–75v. 
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batalionu395. Przeszedł szlak bojowy od Puław do Berlina, następnie został po zakończeniu 

wojny skierowany na teren powiatu siedleckiego, gdzie zwalczał podziemie 

niepodległościowe (prawdopodobnie grupy powiązane z NSZ). Od 23 lutego 1946 r. 

wysłany został do OSI jako słuchacz396. Po jej ukończeniu został awansowany do stopnia 

kapitana i mianowany 12 maja 1946 r. zastępcą kierownika Sekcji II OZI nr 7 (Lublin), a 

następnie kierownikiem tejże sekcji (od 25 kwietnia 1947 r.), aż w końcu zastępcą szefa OZI 

nr 7 (od 27 marca 1948 r.)397. W tym czasie przysłużył się w likwidowaniu na terenie 3. 

Pomorskiej DP w Lublinie podziemnej organizacji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”398. 

Od 5 lutego 1949 r. przeniesiony do centrali na stanowisko szefa Wydziału II Oddziału I 

GZI, następnie szefa Wydziału III (od 1 stycznia 1950 r.), później szefa Wydziału V tegoż 

oddziału (od 1 czerwca 1951 r.) i w końcu szefa samego Oddziału I (od 1 maja 1952 r.)399. 

Od 11 marca 1954 r. został skierowany jako słuchacz na Kurs Dowódców Pułków i Oficerów 

Sztabów Pułków Piechoty do WSPiech w Rembertowie400, a następnie został zastępcą 

komendanta fakultetu wojsk samochodowych ds. kursantów samochodowych w Wojskowej 

Akademii Technicznej (od 27 października 1954 r.), a później zastępcą komendanta 

fakultetu radiotechnicznego ds. liniowych w WAT (od 25 października 1955 r.)401. Od 17 

maja 1957 r. w dyspozycji szefa WSW już w stopniu pułkownika (od 1 czerwca 1956 r.)402, 

a od 27 czerwca 1957 r. mianowany szefem Oddziału IV (organizacyjnego) Szefostwa 

                                                
395 Mianowany na stopień podporucznika 18 XII 1944 r. AIPN, MON, 2174/6627, Zeszyt ewidencyjny 
Turkiewicza Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 1 i 4v. Trochę inny przebieg kariery opisuje w swoim 
oświadczeniu: 6 VI–30 VII 1943 r. kursant 1. dywizjonu moździerzy 120 mm 1. DP, 30 VII–30 VIII 1943 r. 
oficer oświatowy 1. zpp 1. DP, 30 VIII–17 XII 1943 r. kursant OSP w Riazaniu, 17 XII 1943–9 V 1945 
dowódca pluton kompanii 2. berlińskiego pp. 1.DP, 25 VI–10 X 1945 r. starszy adiunkt 1. batalionu 2. 
berlińskiego pp 1. DP. Brak informacji co do okresu 9 V–25 VI 1945 r. Zob. ibidem, Oświadczenie, 15 I 1960 
r., k. 92; ibidem, Opis przebiegu służby wojskowej z akt personalnych żołnierza, 10 IX 1976 r., k. 82–82v. 
396 AIPN, MON, 2174/6627, Charakterystyka służbowa, Warszawa, 26 IV 1946 r., k. 42. 
397 Stopień majora dostał 27 III 1947 r. AIPN, MON, 2174/6627, Zeszyt ewidencyjny Turkiewicza 
Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 1 i 4v. 
398 AIPN, MON, 2174/6627, Wniosek o odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi, Lublin, 29 XI 1948 r., k. 36. 
399 Awansowany został do stopnia podpułkownika 28 IV 1951 r. AIPN, MON, 2174/6627, Zeszyt ewidencyjny 
Turkiewicza Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 1 i 4v. 
400 Kurs w WSPiech trwał od 1 XI 1953 r. do 31 VIII 1954 r., który Turkiewicz zakończył z wynikiem bardzo 
dobrym. Na kurs miał jednak przybyć z czteromiesięcznym opóźnieniem. Zob. AIPN, MON, 2174/6627, 
Świadectwo, b.d. [wrzesień 1954 r.], k. 97; ibidem, Opinia służbowa, Rembertów, 20 VII 1954 r., k. 31–31v. 
401 Turkiewicz miał odbywać w tym czasie trzy kursy o specjalizacji ogólnowojskowej na ASG w okresie 15 
X 1955 r. do 16 IX 1958 r., które kwalifikowane były jako studia wyższe z tytułem oficera dyplomowanego. 
Być może część kursów zrobił zaocznie. Zob. AIPN, MON, 2174/6627, Dyplom nr 1189/88, Warszawa, 16 IX 
1958 r., k. 95; ibidem, Wykaz ocen [za okres 15 X 1955–16 IX 1958 r.], Warszawa 16 IX 1958 r., k. 96. Okres 
nauki został zaliczony Turkiewiczowi do wysługi lat w WSW. Zob. ibidem, Notatka służbowa [kpt. Lucjana 
Erszkowskiego] (dot[ycząca] dodatku WSW), 4 X 1958 r., k. 91. Zob. także: ibidem, Opinia służbowa za okres 
1 X 1954 r. do 30 IX 1955 r., Warszawa, 31 XII 1955 r., k. 28–29; ibidem, Wniosek o mianowanie na stopień 
pułkownika, kwiecień 1956 r., k. 27. 
402 Skierowany do dyspozycji szefa WSW wraz z mjr. Zygmuntem Boguszem i mjr. Czesławem Kiszczakiem. 
CAW, Departament Kadr MON, 636/92/60, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0414, 
Warszawa 17 V 1957 r., k. 11 
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WSW403, a od 24 sierpnia 1958 r. szefem Zarządu II SWSW (pion dochodzeniowo-

porządkowy) na etacie generała brygady. Stanowisko objął 2 września 1957 r.404 Od 22 

stycznia 1962 r. po zmianie etatów został mianowany szefem Zarządu II i jednocześnie 

zastępcą szefa WSW. Za ten okres służby jest bardzo dobrze oceniany. Szczególnie, że 

przejął kierowanie nowopowstałym pionem dochodzeniowo-porządkowym który został 

dodatkowo obarczony zadaniami kontroli drogowej pojazdów, konwojowaniem oraz 

regulacją ruchu405. Od 15 kwietnia 1967 r. skierowany do organizacji Dowództwa 

Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON w skład której weszły też jednostki WSW, 

początkowo mianowany dowódcą Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa 

Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Stanowisk Dowodzenia MON, a następnie, od 17 

października 1967 r. mianowany dowódcą Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON na 

stanowisku etatowym generała dywizji. W tym okresie opiniowany jako dobry organizator, 

ale mało wymagający od podwładnych. W skutek wypadku w Szczecinie, gdzie pięć osób z 

grupy budowlano-montażowej łączności podległej pod Dowództwo Zgrupowania Jednostek 

Zabezpieczenia MON utonęła samochodem Gaz-69 na odnodze Odry Zachodniej, płk 

Turkiewicz został ukarany ostrzeżeniem o niepełnej przydatności na zajmowanym 

stanowisku406. Od 17 października 1972 r. mianowany szefem Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Warszawie. Do rezerwy przeszedł 10 września 1976 r. w stopniu 

pułkownika407. W okresie 1 października 1977 r. do 8 lutego 1981 r. zatrudniony został na 

pół etatu w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracowniach Konserwacji Zabytków Oddział w 

Warszawie na stanowisku specjalista ds. obronnych408. Od 1 stycznia 1981 r. ponownie 

powołany do wojska ze względu na trwające przygotowania do stanu wojennego i 

wyznaczony na stanowisko szefa zarządu Szefostwa WSW, a od 9 lutego 1981 r. na 

stanowisko dyspozycyjne szefa WSW w randze szefa zarządu (prawdopodobnie poza 

etatem). Wykonywanie obowiązków w okresie 14 grudnia 1981 r. do 30 marca 1983 r. pełnił 

                                                
403 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/62, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0619, 
Warszawa, 27 VI 1957 r., k. 110. 
404 Naznaczony rozkazem personalnym ministra obrony narodowej nr 0803 z 24 VIII 1957 r., zob. AIPN, 
MON, 2174/6627, Wniosek [o mianowanie na stanowisko służbowe], b.d. [lipiec 1957 r.], k. 30. 
405 AIPN, MON, 2174/6627, Opinia służbowa za okres od maja 1957 r. do grudnia 1958 r., b.d. [grudzień 1959 
r.], k. 25; ibidem, Wniosek [o mianowanie na stanowisko służbowe], 18 XII 1961 r., k. 24–24v; ibidem, Opinia 
służbowa za okres od 15 XII 1958 r. do 31 XII 1960 r., Warszawa, 27 VII 1962 r., k. 22–23; ibidem, Opinia 
służbowa od stycznia 1961 r. do 31 XII 1963 r., 11 II 1964 r., k. 18–18v. 
406 AIPN, MON, 2174/6627, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 070/Oper. z 13 XII 1969 r. w 
sprawie ukarania oficerów Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, b.d. [grudzień 1969 r.], 
k. 17; ibidem, Opinia służbowa za okres od 1 VI 1967 r. do 1 X 1969 r., 1 III 1970 r., k. 16–16v. 
407 AIPN, MON, 2174/6627, Zeszyt ewidencyjny Turkiewicza Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 5. 
408 AIPN, MON, 2174/6627, Świadectwo pracy, Warszawa 9 II 1981 r., k. 74. 
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w Resortowej Grupie Operacyjnej Komitetu Obrony Kraju w Ministerstwie Handlu 

Zagranicznego na stanowisku zastępcy pełnomocnika KOK kierownika Zespołu 

Kadrowego409. Pełniąc tą funkcję skupił swój „wysiłek na oczyszczenie służby handlu 

zagranicznego z niegodziwego elementu, na walce z niefrasobliwością, niegospodarnością, 

marnotrawstwem, nadużyciami oraz na walce z przejawami przestępczej działalności, 

cwaniactwa i drapieżnego dążenia do wzbogacenia się niektórych osób wyjeżdżających za 

granicę”410. Turkiewicz pomagał m.in. w walce z „ekstremalnymi działaczami byłej 

Solidarności” w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Unitra” sp. z o.o., w tym w 

weryfikacji jej pracowników411. Od 21 grudnia 1982 r. przeszedł w dyspozycję szefa 

Departamentu Kadr MON. Ostatecznie zwolniony został ze służby wojskowej 29 listopada 

1983 r.412 

 Po odejściu w stan spoczynku, od listopada 1983 r. pełnił funkcję I sekretarza POP 

1/IV PZPR Warszawa-Ochota, następnie został zatrudniony od maja 1984 r. (oddelegowany 

przez „Polimex-Cekop”) jako zastępca dyrektora budowy ds. osobowo-paszportowych 

Fabryki Nawozów Sztucznych w Rostoku (NRD), po powrocie znów wszedł w skład 

egzekutywy POP 1/IV PZPR Warszawa-Ochota (od maja 1985 r.). Z polecenia partyjnego 

został zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora ds. osobowych na budowie fabryki 

kordu stalowego „Micord” w Żłobinie (od kwietnia 1987 r.)413. 

 W latach sześćdziesiątych był czterokrotnie wybierany na członka Komisji Kontroli 

Partyjnej Komitetu Partyjnego IC MON oraz przez dwie kadencje był członkiem KP IC 

MON. W latach 1969–1971 był członkiem egzekutywy KP IC MON, w latach 1973– 1975 

członkiem Warszawskiego KP PZPR, a w latach 1983–1984 – I sekretarzem Komitetu PZPR 

POP 1/IV Warszawa-Ochota414. 

                                                
409 AIPN, MON, 2174/6627, Opinia specjalna [gen. Jana Śliwińskiego, pełnomocnika KOK w MHZ], 
Warszawa 30 III 1983 r., k. 49–49v; ibidem, Prośba [płk. Mieczysława Turkiewicza], Warszawa, 25 VIII 1982 
r., k. 65. 
410 Cyt.: AIPN, MON, 2174/6627, Opinia specjalna [gen. Jana Śliwińskiego, pełnomocnika KOK w MHZ], 
Warszawa 30 III 1983 r., k. 49. 
411 AIPN, MON, 2174/6627, Pismo zastępcy dyrektora generalnego PHZ „Unitra”, dr. Tadeusza Kaczmarka, 
do wiceministra obrony narodowej, gen. Tadeusza Tuczapskiego, Warszawa, 19 VIII 1983 r., k. 47–47v. 
Stamtąd też cytat. 
412 AIPN, MON, 2174/6627, Zeszyt ewidencyjny Turkiewicza Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 5; 
ibidem, Wyciąg z rozkazu personalnego nr Pf-164, Warszawa, 11 X 1983 r., k. 60. Początkowo zwolnienie 
miało nastąpić 31 V 1983 r., tak aby Turkiewiczowi minęło 40 lat służby wojskowej (wliczono ponad trzyletnią 
pracę w PP PKZ do służby wojskowej). Zob. ibidem, [Notatka dotyczącą służby wojskowej płk. Mieczysława 
Turkiewicza w latach 1981–1983 r., b.d. [grudzień 1982 r.], k. 67; ibidem, Prośba [płk. Mieczysława 
Turkiewicza], Warszawa, 25 VIII 1982 r., k. 65. 
413 AIPN, MSW, 01967/342, Opinia służbowa [dyrektora ds. handlowych „Polimex-Cekop”, mgr Wiesława 
Matery], Warszawa, 31 I 1987 r., k. 8–9. 
414 ADOiP, KW PZPR, 1733/54347, Ankieta działacza ruchu robotniczego, Warszawa, 20 VI 1985 r., k. 3 v; 
AIPN, MON, 2174/6627, Opinia służbowa za okres od 1 VI 1967 r. do 1 X 1969 r., 1 III 1970 r., k. 16–16v. 
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 Znał dobrze język rosyjski415. 

 Turkiewicz 26 grudnia 1945 r. w Siedlcach ożenił się z Heleną Próchińską (ur. 23 

września 1927 r.) z którą miał dwójkę dzieci Lucynę (ur. w 1946 r.) oraz Janusza (ur. w 1947 

r.). Następnie wziął rozwód w maju 1969 r. i ponownie ożenił się w Warszawie 6 listopada 

1973 r. z Oktiabryną Poliną z domu Worobiowa (ur. 20 stycznia 1925 r.)416. Obie małżonki 

miały być bez zawodu417. 

 Zmarł 30 maja 2005 r. w Warszawie, pochowany na cmentarzu wojskowym na 

Powązkach418. 

 

3.6. Gen. dyw. Mieczysław Grudzień 

 Urodził się 9 stycznia 1922 r. w Majkach Małych, pow. Płock, jako syn Stefana 

(górnik) i Józefy z domu Kujawska (bez zawodu)419. Posiadał trzech braci: Zdzisława (ur. w 

1924 r.), Bolesława (ur. w 1931 r.), Władysława (ur. w 1942 r.) oraz dwie siostry: Irenę (ur. 

w 1926 r.) i Pelagię (ur. w 1928 r.)420. W połowie 1922 r. wraz z rodziną wyjechał do Francji 

do miejscowości Escaudain Nord. Tam ojciec jako górnik pracował na kopalni węgla 

Audiffret Pasquier (Compagnie des mines d’Anzin). Po zwolnieniu ojca w 1931 r. z kopalni 

przenieśli się do Donani, Nord. W 1935 r. cała rodzina została wydalona z Francji do Polski 

gdzie osiedlili się w Sosnowcu421. W 1935 r. Grudzień zdążył ukończyć we Francji siódmą 

                                                
415 AIPN, MON, 2174/6627, Protokół komisji egzaminacyjnej języków obcych, Warszawa, 5 XII 1961 r., k. 
90. 
416 AIPN, MON, 2174/6627, Wyciąg aktu małżeństwa, Siedlce, 1 I 1961 r., k. 73 (tu pierwsza żona występuje 
jako Próchniska); ibidem, Zeszyt ewidencyjny Turkiewicza Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 2; 
ibidem, Sentencja wyroku (kserokopia), Warszawa, 8 V 1969 r., k. 68 (tu pierwsza żona występuje jako 
Prochińska); ibidem, Odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopia), Warszawa, 9 VIII 1979 r., k. 66. Druga 
żona miała córkę z poprzedniego małżeństwa Ludmiłę Alikberową (ur. 1946 r.). Zob. AIPN, MSW, 01967/342, 
Kwestionariusz osobowy [Oktiobryny Turkiewicz], Warszawa 28 IV 1986 r., k. 10. W innej ankiecie nie 
wymienia już syna Janusza, a jedynie córkę Lucynę. Zob. ADOiP, KW PZPR, 1733/54347, Ankieta działacza 
ruchu robotniczego, Warszawa, 20 VI 1985 r., k. 3. 
417 AIPN, MON, 2174/6627, Zeszyt ewidencyjny Turkiewicza Mieczysława, s. Marcina, 24 VI 1960 r., k. 2. 
Oktiobryna Turkiewicz była nauczycielką chemii i biologii, uczyła w latach 1971–1983 w średniej szkole 
radzieckiej przy Ambasadzie ZSRS w Warszawie. Zob. AIPN, MSW, 01967/342, Kwestionariusz osobowy 
[Oktiobryny Turkiewicz], Warszawa 28 IV 1986 r., k. 11. 
418 Kwatera FII, rząd 2, grób 1. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=2&kwatera=F%20II&grob=
1&dane=+imie=Mieczys%C5%82aw+nazwisko=Turkiewicz+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+m
iesiac=1+dzien=1+rok2=2021+miesiac2=10+dzien2=4+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_z
g1=1+rok_zg2=2021+miesiac_zg2=10+dzien_zg2=4+cmentarz=#kotwica (dostęp 4 X 2021 r.). 
419 AIPN, MON, 2174/6732, Wyciąg aktu urodzenia [Mieczysława Grudnia] nr 4/1922, Łęg, 24 VI 1949 r.  
420 AIPN, MON, 2174/6732, Oświadczenie [mjr. Mieczysława Grudnia], Poznań, 8 VIII 1952 r., k. 132. Brat 
Zdzisław także działał w strukturach PZPR. Był m.in. członkiem BP KC PZPR i I sekretarzem KW PZPR w 
Katowicach. Zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 498; H.P. Kosk, Generalicja Polska…, t. 
1, s. 168; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 
28 II 1991, Warszawa 1991, s. 358. 
421 AIPN, MON, 2174/6732, Życiorys [Mieczysława Grudnia], Rembertów, 25 II 1950 r., k. 139–142; ibidem, 
Oświadczenie [mjr. Mieczysława Grudnia], Poznań, 8 VIII 1952 r., k. 128–129. 
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klasę szkoły podstawowej422. Do 1937 r. mieszkali w Polsce, po czym wyjechali do Belgi, 

do Liège, gdzie ojciec pracował w kopalni Bois d’Avroy jako górnik. Tam także zaczął 

pracować Mieczysław Grudzień w charakterze pomocnika górnika. Ze względu na złe 

warunki pracy, w lutym 1940 r. przenieśli się całą rodziną do Francji. Grudzień wówczas 

także podjął się pracy na kopalni Audiffret Pasquier w Escaudain, gdzie mieszkali 

poprzednio. Najpierw pracował w charakterze pomocnika górnika od lutego 1940 r., później, 

od połowy 1943 r. w skutek złego stanu zdrowia został przeniesiony do pracy na 

powierzchni423. W tym czasie należał do partyzantki francuskiej (Francs-Tireurs et 

Partisans Français – FTPF) w stopniu strzelca pod ps. „Józef” w oddziale mjr. Antoniego 

Gralla [Antoine Grall] (w latach 1942–1944) oraz był członkiem Komunistycznej Partii 

Francji (Parti Communiste Français – PCF) w okresie 1945–luty 1946 r. W marcu 1946 r., 

jeszcze będąc we Francji, miał wstąpić do PPR (następnie w PZPR)424.  

 W 1947 r. Grudzień powrócił do kraju, gdzie zatrudnił się w charakterze księgowego 

w Hucie „Pokój” w Nowym Bytomiu (Ruda Śląska) pod koniec 1948 r. został przeniesiony 

do pracy w Centrali Handlu Żelaza i Stali w Katowicach425. 3 maju 1949 r. zgłosił się do 

„odrodzonego” WP, gdzie został skierowany do Wyższej Szkoły Oficerów Politycznych w 

Rembertowie jako słuchacz rocznego kursu426. Od 28 kwietnia 1950 r. został mianowany 

zastępcą dowódcy 70. pułku artylerii haubic ds. politycznych 12. BAC w Gnieźnie w stopniu 

porucznika (kierował sekcją polityczną pułku427), następnie mianowany zastępcą 

komendanta ds. politycznych Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego w Poznaniu (od 

28 lutego 1951 r.). W tym czasie był w zainteresowaniu organów GZI ze względu na swoją 

żonę, która posiadała obywatelstwo francuskie428. Od grudnia 1950 r. już w stopniu kapitana 

                                                
422 W swoim życiorysie podaje jednak, że ukończył we Francji dziewięć klas. AIPN, MON, 2174/6732 
Życiorys [Mieczysława Grudnia], Rembertów, 25 II 1950 r., k. 143. W odpisie zaświadczenia o ukończeniu 
szkoły podstawowej we Francji wpisano, że ukończył szkołę powszechną bez podania ile lat nauki zaliczył. 
Ibidem, Odpis, b.d. [oryginalny dokument prawdopodobnie wydany w Lille, 20 VI 1935 r.], k. 124. 
423 AIPN, MON, 2174/6732, Życiorys [Mieczysława Grudnia], Rembertów, 25 II 1950 r., k. 139–142; ibidem, 
Oświadczenie [mjr. Mieczysława Grudnia], Poznań, 8 VIII 1952 r., k. 128–129. 
424 W walkach partyzanckich nie brał udziału. Zob. AIPN, MON, 2174/6732, Zeszyt Ewidencyjny Grudnia 
Mieczysława, s. Stefana, 30 V 1960 r., k. 5. Według odpisu francuskiego który znajduje się w aktach 
personalnych, Grudzień służył od 8 III 1942 r. w 6. kompani 2. batalionu 2. pułku nie posiadając stopnia 
wojskowego. Zob. ibidem, Odpis, b.d., k. 123. Jego ojciec także należał do KPF, a później wraz z żoną należeli 
do PPR i PZPR. Według informacji Janusza Królikowskiego Grudzień w północnej Francji zakładał Związek 
Młodzieży Polskiej „Grunwald”. Zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 496. Brak jednak w 
dokumentach potwierdzenia tej informacji. 
425 AIPN, MON, 2174/6732, Życiorys [Mieczysława Grudnia], Rembertów, 25 II 1950 r., k. 139–142; ibidem, 
Oświadczenie [mjr. Mieczysława Grudnia], Poznań, 8 VIII 1952 r., k. 128–129. 
426 AIPN, MON, 2174/6732, Dyplom nr 5 Wyższej Szkoły Oficerów Politycznych, Rembertów, 28 IV 1950 r., 
k. 125. 
427 AIPN, MON, 2174/6732, Wniosek o mianowanie do stopnia kapitana, 25 IX 1950 r., k. 74. 
428 Rodzice żony Grudnia, Teresy Michalskiej, przyjęli obywatelstwo francuskie. Sama Teresa urodziła się we 
Francji i zostało nadane jej także to obywatelstwo. Do kraju przyjechała wraz z mężem w 1946 r. w wieku 23 



245 

(drugi awans w tym samym roku), a od października 1951 r. mianowany majorem. Od 31 

grudnia 1952 r. został mianowany szefem Wydziału Politycznego Głównego 

Kwatermistrzostwa WP (następnie, po przeformowaniu, Głównego Zarządu Tyłów WP), a 

od 28 października 1953 r. szefem Zarządu Politycznego Instytucji Centralnych MON już 

w stopniu podpułkownika. Od 29 lipca 1955 r. skierowany do Wojskowej Akademii 

Politycznej im. W.I. Lenina w Moskwie jako słuchacz Wyższego Akademickiego Kursu. Po 

powrocie mianowany szefem Wydziału Politycznego GZI (od 24 listopada 1956 r.), a 

następnie zatwierdzony na stanowisko szefa Wydziału Politycznego WSW rozkazem 

personalnym ministra obrony narodowej (od 30 stycznia 1957 r., od października 1959 r. w 

stopniu pułkownika)429. Po zmianach etatowych 22 stycznia 1962 r. mianowany szefem 

Wydziału Politycznego WSW i jednocześnie zastępcą szefa WSW. Odpowiadał m.in. za 

pracę Oddziału Kadr i Szkolenia Szefostwa WSW. Od 29 grudnia 1965 r. mianowany 

zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych i jednocześnie szefem Zarządu 

Politycznego MW na etacie generała dywizji (wiceadmirała, stanowisko objął 17 stycznia 

1966 r., generałem brygady, czyli kontradmirałem mianowany w październiku 1967 r.)430, 

następnie został zastępcą szefa GZP WP (od 5 sierpnia 1968 r.), a od 12 stycznia 1969 r. 

zastępcą szefa GZP WP i jednocześnie szefem Zarządu I Organizacyjnego431. W tym czasie 

brał udział z zespole zajmującym się opracowaniem „Prognoz Rozwoju Technicznego Sił 

Zbrojnych PRL do 1985 r.”432 Po zmianach etatowych został 31 marca 1971 r. mianowany 

I zastępcą szefa GZP WP, jeszcze w tym samym roku, 5 października został podniesiony do 

stopnia generał dywizji433. Od 26 czerwca 1972 r. pozostawał w dyspozycji ministra obrony 

narodowej z oddelegowaniem w związku z powołaniem na stanowisko ministra ds. 

kombatantów w rządzie Piotra Jaroszewicza. 31 października 1981 r. został zwolniony z tej 

funkcji i mianowany kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów w randze podsekretarza stanu 

(od czerwca 1982 r. w funkcji prezesa). Następnie mianowany pełnomocnikiem ministra 

                                                
lat. W oświadczeniu pisanym na potrzeby organów Informacji Wojskowej Grudzień wspomina, że żonie po 
przyjeździe do kraju było bardzo ciężko. Zob. AIPN, MON, 2174/6732, Oświadczenie [mjr. Mieczysława 
Grudnia], Poznań, 8 VIII 1952 r., k. 135–138. 
429 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/58, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 069, 
Warszawa, 31 I 1957 r., k. 181; AIPN, MON, 2174/6732, Zeszyt Ewidencyjny Grudnia Mieczysława, s. 
Stefana, 30 V 1960 r., k. 11. 
430 Obowiązki wykonywał prawdopodobnie do 24 VII 1968 r., zob. C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, 
Polska Marynarka Wojenna 1918–1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 379. 
431 AIPN, MON, 2174/6732, Zeszyt Ewidencyjny Grudnia Mieczysława, s. Stefana, 30 V 1960 r., k. 11. 
432 AIPN, MON, 2174/6732, Wyciąg z rozkazu ministra obrony narodowej nr 32/MON w sprawie udzielania 
wyróżnień za opracowanie „Prognoz Rozwoju Technicznego Sił Zbrojnych PRL do 1985 r.”, Warszawa, 5 XII 
1970 r., k. 22 
433 AIPN, MON, 2174/6732, Zeszyt Ewidencyjny Grudnia Mieczysława, s. Stefana, 30 V 1960 r., k. 11. 
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pracy i polityki socjalnej ds. likwidacji Urzędu ds. Kombatantów, ze względu na planowaną 

likwidację urzędu (24 października 1987 r.)434. Odwołany z tej funkcji rozkazem z 6 stycznia 

1988 r. powrócił do dyspozycji ministra obrony narodowej (z dniem 30 czerwca 1988 r.), 

gdzie 5 lipca tego roku został zwolniony z zawodowej służby w stopniu generała dywizji435. 

 Na VI Zjeździe PZPR 11 grudnia 1971 r. Grudzień wybrany został zastępcą członka 

KC PZPR, a na kolejnym Zjeździe, w dniu 12 grudnia 1975 r. został wybrany członkiem KC 

PZPR (do 20 lipca 1981 r.). W latach 1974–1990 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Naczelnej 

ZBoWiD, a w latach 1974–1983 – członka Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa 

Przyjaźni Polsko-Radzieckiej436. 

 W czerwcu 1958 r. skończył liceum dla pracujących w Warszawie i zdał egzamin 

dojrzałości437. W czerwcu 1962 r. uzyskał eksternistycznie tytuł magistra pedagogiki na 

Wydziale Pedagogicznym WAP438. Znał dobrze język rosyjski i francuski439. 

 W kwietniu 1943 r. zawarł związek małżeński z Teresą Michalską (ur. 20 

października 1924 r. w Bruay-en-Artois, departament Pas-de-Calais, Francja), z którą miał 

dwójkę dzieci, Henryka (ur. w 1943 r.) oraz Hannę (ur. w 1952 r.)440.  

 Zmarł 17 lutego 2010 r. w Warszawie, pochowany 25 lutego tego roku na cmentarzu 

wojskowym na Powązkach441. 

 

                                                
434 J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 497; H.P. Kosk, Generalicja Polska…, t. 1, s. 168. Zob. 
także: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/22074?katalog=5 (dostęp 7 I 2022 r.) oraz 
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/22074?katalog=4 (dostęp 7 I 2022 r.); T. Mołdawa, Ludzie władzy…, 
s. 209 i 358. 
435 AIPN, MON, 2174/6732, Pismo dyrektora Biura Kadr Urzędu Rady Ministrów do szefa Departamentu Kadr 
MON, gen. Stanisława Żaka, Warszawa, 15 XII 1987 r., k. 19; ibidem, Zeszyt Ewidencyjny Grudnia 
Mieczysława, s. Stefana, 30 V 1960 r., k. 11. 
436 J. Królikowski, Generałowie i admirałowie…, s. 497. 
437 AIPN, MON, 2174/6732, Odpis [świadectwa] z oryginału, 24 VII 1958 r., k. 110. W niektórych opiniach 
wpisana jest informacja jakoby Grudzień miał ukończone trzy lata gimnazjum handlowego. Brak 
potwierdzenia tej wiadomości w innych dokumentach. 
438 AIPN, MON, 2174/6732, Dyplom ukończenia studiów wyższych nr 304/62, Warszawa, 12 VI 1962 r., k. 
107. 
439 AIPN, MON, 2174/6732, Zeszyt Ewidencyjny Grudnia Mieczysława, s. Stefana, 30 V 1960 r., k. 5. 
440 AIPN, MON, 2174/6732, Extrait du registre aux actes de l'etat-civil pour l'annee 1943, Lille, 20 VI 1947 r., 
k. 121; ibidem, Oświadczenie [mjr. Mieczysława Grudnia], Poznań, 8 VIII 1952 r., k. 130; ibidem, Zeszyt 
Ewidencyjny Grudnia Mieczysława, s. Stefana, 30 V 1960 r., k. 6. Według Janusza Królikowskiego Grudzień 
miał być dwukrotnie żonaty. Autor nie podaje jednak informacji o jego drugiej żonie. Zob. J. Królikowski, 
Generałowie i admirałowie…, s. 497. Brak też takiej informacji w TAP-ie. 
441 Kwatera EII, rząd 2, grób 4. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=2&kwatera=E%20II&grob
=4&dane=+imie=Mieczys%C5%82aw+nazwisko=Grudzie%C5%84+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=
1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2021+miesiac2=10+dzien2=4+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+
dzien_zg1=1+rok_zg2=2021+miesiac_zg2=10+dzien_zg2=4+cmentarz=#kotwica (dostęp 4 X 2021 r.). 
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3.7. Płk Mieczysław Józef Białek 

 Urodził się 28 marca 1924 r. we Lwowie, jako syn Antoniego (listonosz) i Anny z 

domu Bundz (bez zawodu)442. Szóstą klasę szkoły powszechnej ukończył w 1936 r., do 1939 

r. miał jeszcze ukończyć trzy klasy Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki we Lwowie i zdać małą maturę443. W PPR od czerwca 1947 r., później w PZPR. 

Od 1 września 1944 r. powołany do „odrodzonego” WP i skierowany do batalionu 

zapasowego, następnie, od 16 września 1944 r., na sześciotygodniowy kurs podoficerów 

polityczno-wychowawczych przy 6. DP w Przemyślu. Po skończonym kursie mianowany 

zastępcą sekretarza Wydziału Polityczno-Wychowawczego 6. DP (od 30 października 1944 

r.), następnie zastępcą dowódcy baterii ds. polityczno-wychowawczych 23. pal w Bielsku-

Białej tejże dywizji (od 1 grudnia 1944 r.) w stopniu podporucznika444. Od grudnia 1944 r. 

brał udział w walkach w ramach 23. pal od Warszawy do Łaby na stanowisku zastępcy 

dowódcy 6 baterii 2. dywizjonu. Przez kilka miesięcy pełni też funkcję zastępcy komendanta 

miasta445. Później brał jeszcze udział w walkach z niepodległościowym podziemiem i miał 

być ranny 19 marca 1946 r. w obie nogi (od lipca 1946 r. w stopniu porucznika)446. Od 23 

lutego 1947 r. został zastępcą komendanta szkoły podoficerskiej ds. polityczno-

wychowawczych w 29. pp w Jeleniej Górze, a następnie, od 3 marca (bądź od 3 kwietnia) 

1947 r., w 27. pp w Kłodzku (obie podległe 10. Sudeckiej DP w Jeleniej Górze), później 

został zastępca dowódcy dywizjonu artylerii ds. polityczno-wychowawczych (od 24 

października 1947 r.) i instruktorem propagandy (od 2 lutego 1948 r.) w tymże pułku. Od 

                                                
442 AIPN, MON, 2174/5926, Odpis skrócony aktu urodzenia nr XV-115/1924, Warszawa, 22 IV 1953 r., k. 
126. 
443 AIPN, MON, 2174/5926, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 18 XI 1959 r., k. 4; 
ADOiP, KW PZPR, 1733/3707, Życiorys Mieczysława Białka, Warszawa, październik 1987 r., k. 5–5v. W 
pierwszych charakterystykach, jeszcze z okresu wojny wpisywano mu dodatkowo 2 lata szkoły technicznej we 
Lwowie. Brak w teczce dokumentów dotyczących ukończenia gimnazjum i szkoły technicznej. W tym czasie 
także opiniowany jako osoba niezbyt ciesząca się autorytetem, o średniej inteligencji. Karany aresztem 
domowym za spóźnienie z urlopu i naganą za nieobecność na zajęciach służbowych. Zob. ibidem, Karta 
opiniodawcza, 5 II 1946 r., k. 65–66. 
444 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/10913, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 5 XI 1959 
r., k. 5v; AIPN, MON, 2174/5926, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 18 XI 1959 r., k. 
10. 
445 Brak informacji o jakie miasto chodzi. Zob. AIPN, MON, 2174/5926, Charakterystyka służbowa na 
z[astęp]cę d[owód]cy 6. baterii do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] 23. Kołbrz[eskiego] Pułku Art[ylerii] 
Lekkiej, por. Białka Mieczysława, s. Antoniego, Biała Krakowska, 19 I 1947 r., k. 64. 
446 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/10913, Ankieta personalna Białka Mieczysława, Warszawa, 22 III 1968 r., 
k. 9; AIPN, MON, 2174/5926, Charakterystyka, 1 III 1945 r., k. 73; ibidem, Charakterystyka służbowa, 6 VI 
1945 r., k. 70–71. Na początku 1947 r. brak jest informacji o odniesionych jakichkolwiek ranach (ibidem, 
Charakterystyka służbowa na z[astęp]cę d[owód]cy 6. baterii do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] 23. 
kołbrz[eskiego] pułku art[ylerii] lekkiej, por. Białka Mieczysława, s. Antoniego, Biała Krakowska, 19 I 1947 
r., k. 64), później ta informacja się nagle pojawia(ibidem, Charakterystyka służbowa za okres 10 III 1947 r. do 
20 VI 1947 r., 20 VI 1947 r., k. 55–56). 
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22 maja 1948 r. mianowany zastępcą dowódcy 28. samodzielnego dywizjonu artylerii 

ciężkiej ds. politycznych w Strachowie, następnie zastępcą dowódcy 92. pułku artylerii 

przeciwpancernej ds. politycznych w Bolesławcu 11. DP w Lubusku (od 15 maja 1949 r., 

od lipca 1949 r. w stopniu kapitana)447.  

 Z opinii z lutego 1949 r. możemy dowiedzieć się, że Białek: „Czuje się 

pokrzywdzony z powodu nieotrzymania awansu w 1948 r. Dowiedziawszy się, iż nie 

awansował – rozpłakał się i groził że nie będzie pracował. Do służby wojskowej posiada 

zamiłowanie. Specjalnymi osiągnięciami w swej pracy poszczycić się nie może. Zdolność 

przeciętna. Mało aktywny. Politycznie niezbyt uświadomiony i wyrobiony”448. 

 Po przekształceniach jednostki, od 2 października 1950 r. został zastępcą dowódcy 

92. samodzielnego pappanc ds. politycznych, następnie zastępcą szefa Wydziału 

Politycznego 11. DZ w Żaganiu (od 11 lutego 1951 r.)449. Od 8 grudnia 1951 r. został 

słuchaczem Kursu Przygotowawczego (I stopnia) oraz II i III kursu w Akademii Wojskowo-

Politycznej (w grudniu 1953 r. mianowany majorem), po jego ukończeniu mianowany 

zastępcą szef Wydziału Politycznego Oficerskiej Szkoły Politycznej w Łodzi, (od 1 września 

1955 r.) a po przekształceniach Ośrodka Szkolenia Oficerów Politycznych (od 26 września 

1956 r.)450. Od 6 lipca 1957 r. trafił do Zarządu Politycznego SOW we Wrocławiu na 

starszego instruktora Oddziału I Organizacyjnego, następnie mianowany starszym 

instruktorem politycznym Zarządu WSW SOW (od 16 lipca 1958 r.) w stopniu 

podpułkownika. Od 25 czerwca 1959 r. mianowany zastępcą sekretarza okręgowego 

Komitetu PZPR przy Dowództwie SOW, a od 23 maja 1962 r. pełnił funkcję sekretarza 

Komitetu PZPR i jednocześnie zastępcy szefa Zarządu Politycznego SOW. Od 5 stycznia 

1966 r. mianowany szefem Wydziału Politycznego SWSW i jednocześnie zastępcą szefa 

WSW ds. politycznych na etacie generała brygady451. Od 14 lipca 1968 r. z WSW przechodzi 

                                                
447 W kwietniu 1949 r. miał pełnić funkcję zastępcy dowódcy 28. dywizjonu ds. polityczno-wychowawczych 
przy 14. Brygadzie Artylerii Ciężkiej w Strachowie. Dywizjon nie był już wtedy samodzielną jednostką 
(prawdopodobnie od czerwca 1948 r.). Zob. AIPN, MON, 2174/5926, Wniosek o mianowanie do stopnia 
kapitana, 8 IV 1949 r., k. 57.  
448 Cyt. AIPN, MON, 2174/5926, Charakterystyka służbowa za okres od 1 lipca 1948 r. do 31 grudnia 1948 r., 
3 II 1949 r., k. 51–52. W tym czasie służył w stopniu porucznika na etacie majora. 
449 W tym czasie uczestniczył w dywizyjnej szkole dziennej, jednak do egzaminów końcowych nie przystąpił. 
AIPN, MON, 2174/5926, Opinia służbowa za okres od 1 kwietnia 1951 r. do 31 października 1951 r., 9 XI 
1951 r., k. 41. 
450 AIPN, MON, 2174/5926, Świadectwo nr 4 Kursu Przygotowawczego Akademii Wojskowo-Politycznej, 
Warszawa, 11 IX 1952 r., k. 119; ibidem, Wykaz ocen, Warszawa, 30 VII 1955 r., k. 117–118. Brak informacji 
czy w tym czasie ukończył zaocznie szkołę średnią.  
451 W tym czasie miał pełnić służbę jako zastępca sekretarza, a później I sekretarz Okręgowego Komitetu 
Partyjnego SOW we Wrocławiu. Zob. https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/62768?katalog=4 (dostęp 4 X 
2021 r.). Od września 1963 r. w stopniu pułkownika. Wcześniejszy wniosek z 1962 r. został odrzucony. Brak 
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do Zarządu II SG WP na stanowisko attaché w Koreańskiej Republice Ludowo-

Demokratycznej na etacie generała brygady452. Po powrocie z Phenianu znajdował się w 

dyspozycji szefa Departamentu Kadr MON (od 19 listopada 1971 r.), skąd przeszedł 9 lutego 

1974 r. do rezerwy w stopniu pułkownika453. 

 W latach 1960–1965 pełnił funkcję członka egzekutywy KW PZPR we Wrocławiu, 

w latach 1968–1972 był Sekretarzem POP przy Ambasadzie PRL w Phenianie, a w latach 

1981–1987 sekretarzem POP w Urzędzie ds. Kombatantów454. 

 W styczniu 1973 r. miał przejść do pracy na stanowisko pełnomocnika ministra ds. 

kombatantów na terenie stołecznym Warszawy i województwa, co opiniował pozytywnie 

minister ds. kombatantów, gen. Mieczysław Grudzień. Brak jednak informacji czy 

ostatecznie został w ministerstwie zatrudniony455. Później, w 1989 r., pracował na 

stanowisku starszego inspektora ds. obronnych w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu 

Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Warszawie456. 

 Znał dobrze język rosyjski, słabo niemiecki457. 

 17 grudnia 1949 r. w Bolesławcu zawarł związek małżeński z Alicja Jarocką (ur. 12 

maja 1931 r.) z którą miał dwójkę dzieci: Adama Mieczysława (ur. w 1950 r.) oraz Dorotę 

(ur. w 1961 r.)458. Żona (ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum) pracowała czasowo 

głównie jako pracownik umysłowy w miastach garnizonowych m.in. w urzędzie 

pocztowym, w jednostce wojskowej, w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji oraz 

w Ministerstwie Łączności459. 

                                                
podania przyczyn odrzucenia. AIPN, MON, 2174/5926, Wniosek o mianowanie na stopień pułkownika, 23 VI 
1962 r., k. 22–23. 
452 Zastąpił na tym stanowisku ppłk Jerzego Załuskę z Szefostwa WSW. AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/10913, 
Pismo szefa Zarządu II SG WP, gen. Włodzimierza Oliwy do ministra obrony narodowej, marszałka Mariana 
Spychalskiego, Warszawa, 26 II 1968 r., k. 55–56. 
453 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/10913, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 5 XI 1959 
r., k. 5v; AIPN, MON, 2174/5926, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 18 XI 1959 r., k. 
10. Przebieg służby zob. też: ibidem, Odpis przebiegu służby wojskowej z akt personalnych żołnierza, 9 II 
1974 r., k. 88–89; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/62768?katalog=5 (dostęp 4 X 2021 r.). 
454 ADOiP, KW PZPR, 1733/3707, Wniosek, 30 X 1987 r., k. 3. 
455 AIPN, MON, 2174/5926, Raport płk. Mieczysława Białka do szefa Departamentu Kadr MON, gen. 
Zygmunta Zielińskiego, Warszawa, 5 I 1973 r., k. 97. 
456 AIPN, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych, 0743/11894, Materiały dot[yczące] typowania i uzgadniania 
kandydatów do wykonania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową w Przedsiębiorstwie Produkcji 
i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”, 1989 r. 
457 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/10913, Ankieta personalna Białka Mieczysława, Warszawa, 22 III 1968 r., 
k. 8; AIPN, MON, 2174/5926, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 18 XI 1959 r., k. 4. 
458 AIPN, MON, 2174/5926, Zeszyt Ewidencyjny Mieczysława Białka, s. Antoniego, 18 XI 1959 r., k. 5. W 
innej ankiecie podaje już tylko córkę z datą urodzenia 1963 r. Zob. ADOiP, KW PZPR, 1733/3707, Ankieta 
działacza ruchu robotniczego, Warszawa, 3 III 1987 r., k. 2. 
459 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/10913, Ankieta personalna Białek Alicji, Warszawa, 22 III 1968 r., k. 15v i 
18. 
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 Zmarł 12 maja 2008 r. w Warszawie, pochowany tamże na cmentarzu Północnym460. 

 

3.8. Płk Eugeniusz Jan Kućmierz 

 Urodził się 13 kwietnia 1924 r. w Grodźcu (pow. będziński) jako syn Jana (górnik) i 

Marianny z domu Lis (gospodyni domowa)461. Ukończył w 1936 r. szkołę podstawową w 

Klesowie, następnie, w 1939 r. gimnazjum w Sarnach (ukończone 9 klas). Wykształcenie 

uzupełniał dopiero będąc w wojsku, najpierw kończąc liceum dla dorosłych we Wrocławiu 

w 1957 r., a następnie uzyskując tytuł magistra historii w 1972 r.462 Bronił pracę dyplomową 

pt. „Walka polskich oddziałów rewolucyjnych w okresie wielkiej socjalistycznej rewolucji 

październikowej”463. Członek PPR od 1947 r., następnie PZPR. W czasie II wojny 

światowej, po wkroczeniu Armii Czerwonej na Polesie uczył się na rzemieślnika 

(elektromonter), a następnie (ze względu na zły stan materialny rodziców) poszedł do pracy 

w kamieniołomach. W okresie od lutego 1943 r. do sierpnia 1944 r. był zwiadowcą konnym 

w sowieckim oddziale partyzanckim im. Kujbyszewa na Wołyniu (w 12. batalionie pod 

dowództwem kpt. [?] Jemołdinowa), następnie od sierpnia 1944 r. jako zwiadowca był w 

sowieckim batalionie specjalnym do zwalczania UPA (do października 1944 r.)464. Od 2 

października 1944 r. powołany do „odrodzonego” WP, najpierw do 2. zpp, a następnie po 

przekształceniach tego pułku na 25. pp 10. DP dalej odbywał w nim służbę465. Od 2 grudnia 

1944 r. skierowany zostałdo Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu jako podchorąży 

                                                
460 Kwatera S-X-4, rząd 5, grób 3. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PLNCN&rzad=5&kwatera=S-X-
4&grob=3&dane=+imie=Mieczys%C5%82aw+nazwisko=Bia%C5%82ek+check_nazwisko=on+check_ur=+
rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2021+miesiac2=10+dzien2=4+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg
1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=2021+miesiac_zg2=10+dzien_zg2=4+cmentarz=#kotwica (dostęp 4 X 2021 r.). 
461 CAW, TAP, 1783/90/1855, Odpis skróconego aktu urodzenia, Grodziec, 28 IV 1953 r., k. 96. 
462 CAW, TAP, 1783/90/1855, Dyplom ukończenia studiów wyższych, Warszawa, 24 II 1973 r., k. 80. Studia 
rozpoczął już w 1961 r. Jego praca dyplomowa została oceniona bardzo słabo: „zalicza się ją do niżej niż 
przeciętnych”. Zob. ibidem, Recenzja pracy indywidualnej, b.d., k. 82. 
463 CAW, TAP, 1783/90/1855, Wykaz ocen mjr. Eugeniusza Kućmierza, Warszawa, 31 VIII 1953 r., k. 90. 
464 CAW, TAP, 1783/90/1855, Życiorys kpt. Eugeniusza Kućmierza, Olsztyn, 20 VIII 1948, k. 89–89v; ibidem, 
Справка (отпись [sic, chyba одпись]), 3 VIII 1944 r., k 93. Brak dokumentów potwierdzających, jakoby 
później znalazł się w sowieckim batalionie specjalnym. Zob. ibidem, Zeszyt Ewidencyjny Eugeniusza 
Kućmierza, 2 IX 1960 r., k. 1v. Drugi dokument zaświadczający o udziale w partyzantce sowieckiej mówi o 
walce z „немецкими ок[к]упантами и украинскими националистами” (miał wziąć do niewoli siedemnastu 
Ukraińców, a w czasie zasadzki zlikwidować czterech Niemców). Cyt. za: ibidem, Характеристика Куцмичу 
Евгению Ивановичу (одпись), 3 VIII 1944 r., k. 30. Gdzie indziej podane jest, że w partyzantce sowieckiej 
służył w okresie luty 1943–sierpień 1944 r. Zob. ibidem, Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia (Krzyż 
Srebrny Orderu Virtuti Militari), czerwiec 1968 r., k. 43–43v. 
465 W przebiegu służby w Teczce Akt Personalnych Kućmierz ma wpisane, że z 2. zpp został przeniesiony do 
9. zpp na okres 26 XI–5 XII 1944 r. CAW, TAP, 1783/90/1855, Zeszyt Ewidencyjny Eugeniusza Kućmierza, 
2 IX 1960 r., k. 4v. 
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(pełnił tam funkcję dowódcy drużyny)466. Po ukończeniu szkoły przeszedł 28 maja 1945 r. 

do rezerwy oficerskiej w stopniu podporucznika, ale już od 30 czerwca 1945 r. został 

powołany na dowódcę plutonu kompanii łączności w 56. pp 17. DP w Krakowie467, a 

następnie (po rozformowaniu 17. DP) w 36. łużyckiego pp (od 22 lutego 1946 r.), a później 

w 34. budziszyńskiego pp (od 10 kwietnia 1946 r.) 8. Drezdeńskiej DP w Sanoku (poraz 

kolejny brał udział w zwalczaniu oddziałów UPA468)469. Ze względu na „zasługi położone 

w walce z bandami” mianowany do stopnia porucznika470. Od 8 sierpnia 1947 r. skierowany 

do Oficerskiej Szkoły Łączności na Kurs Doskonalenia Oficerów Łączności471, a po 

zakończeniu kursu został mianowany oficerem łączności 50. pp 15. DP (od 6 czerwca 1948 

r.), a następnie p.o. szefa Wydziału IV tejże dywizji (od 17 stycznia 1949 r.)472. Ostatecznie 

nie wiadomo czy objął to stanowisko, bo 2 lutego 1949 r. przeszedł do jednego z wydziałów 

Oddziału II Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego na stanowisko inspektora 

informacji473, a od 2 czerwca 1950 r. jako inspektor pracy politycznej Wydziału II Oddziału 

I GZP474. Od 9 stycznia 1951 r. skierowany na kurs przygotowawczy do Wyższej Szkoły 

Oficerów Politycznych w Rembertowie (na stanowisko nieetatowe dowódcy plutonu)475, a 

następnie na III kurs akademicki do Akademii Wojskowo-Politycznej (od 6 października 

1951 r.)476. W tym czasie pełnił w ramach praktyk stanowisko starszego instruktora 

                                                
466 CAW, TAP, 1783/90/1855, Wykaz stopni absolwenta Szkoły Łączności szeregowego Eugeniusza 
Kućmierza, 5 V 1945 r., k. 95; ibidem, Wniosek awansowy strzelca-podchorążego Eugeniusza Kućmierza do 
stopnia podporucznika, 24 IV 1945 r., k. 60–60v. 
467 Według charakterystyki służbowej ppor. Kućmierz miał być dowódcą drużyny łączności w 2. batalionie 
strzeleckim 56. pp. Zob. CAW, TAP, 1783/90/1855, Charakterystyka służbowa, b.d., k. 61. Później natomiast 
dowódcą plutonu telefonicznego kompani łączności 56. pp 17. DP. Zob. ibidem, Charakterystyka służbowa, 
b.d. k. 58–58v. 
468 M.in. z sotniami UPA pod dowództwem Stepana Stebelśkiego ps. „Chrin” i N.N. ps. „Stach” w okolicach 
Sanoka, Leska, Baligrodu i Cisny (G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej…, s. 402–420). Zob. CAW, TAP, 
1783/90/1855, Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia (Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari), czerwiec 1968 
r., k. 43–43v. 
469 CAW, TAP, 1783/90/1855, Charakterystyka służbowa, marzec 1946 r., k. 57; ibidem, Charakterystyka 
służbowa, Lesko, 18 I 1947 r., k. 55. 
470 CAW, TAP, 1783/90/1855, Wniosek awansowy, Sanok, 15 III 1947 r., k. 54. Stamtąd też cytat. 
Porucznikiem mianowany 10 VII 1947 r., rok później został kapitanem. Zob. ibidem, Wniosek awansowy, 28 
IV 1948 r., k. 49. 
471 CAW, TAP, 1783/90/1855, Świadectwo Eugeniusza Kućmierza z OSŁ, 22 V 1948 r., k. 92. 
472 CAW, TAP, 1783/90/1855, Wniosek o przeniesienie oficera na inne stanowisko służbowe, 7 I 1949 r., k. 
46. 
473 W charakterystyce służbowej za okres od 10 do 31 V 1950 r. Kućmierz występuje jako zastępca szefa 
Wydziału Politycznego [sic], brak jednak pieczęci albo nazwy jednostki. Charakterystykę podpisał szef 
wydziału, mjr. Pizło (brak informacji o osobie). Zob. CAW, TAP, 1783/90/1855, Charakterystyka służbowa 
za okres od dnia 10 maja – 31 V 1950 r. na kpt. Kućmierza Eugeniusza, b.d., k. 44. 
474 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia służbowa, 27 XII 1950 r., k. 42–43. 
475 CAW, TAP, 1783/90/1855, Charakterystyka służbowa za okres pobytu na kursie prze WSOP na kpt. 
Kućmierza Eugeniusza, s. Jana, Rembertów, 24 VII 1951 r., k. 41; ibidem, Świadectwo Eugeniusza Kućmierza 
z kursu przygotowawczego do AWP, b.d. [sierpień 1951 r.], k. 91. 
476 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia służbowa na mjr. Kućmierz Eugeniusz, s. Jana za okres 6 X 1951–1X 
1952 r., Warszawa, 25 XI 1952 r., k. 37. 
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organizacyjno-partyjnego Wydziału Politycznego 7. Łużyckiej DP477. Na wniosek 

komendanta AWP został mianowany w październiku do stopnia majora478. Po ukończeniu 

kursów mianowany komendantem Ośrodka Przeszkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi 

(od 1 września 1953 r.), a następnie zastępcą szefa Zarządu Politycznego SOW (od 18 

kwietnia 1956 r.). Wcześniej mianowany do stopnia podpułkownika (rozkazem ministra z 

29 kwietnia 1954 r.). Od 27 czerwca 1957 r. zastępca komendanta Wojskowego Ośrodka 

Szkolenia Ogólnokształcącego nr 1 ds. politycznych i jednocześnie szef Wydziału 

Politycznego, następnie komendant (od 23 września 1957 r.) WOSO nr 1 w Łodzi. Od 27 

listopada 1957 r. zastępca szefa Zarządu IX Topograficznego Sztabu Generalnego WP ds. 

politycznych479. W tym czasie studiował zaocznie ekonomię na Uniwersytecie 

Warszawskim której nie ukończył480. Pierwszego października 1960 r. mianowany 

pułkownikiem. Od 14 kwietnia 1961 r. szef Oddziału V IC MON w GZP WP, a od 24 

września 1962 r. zastępca sekretarza KP MON (podlegał pod GZP WP), następnie (od 29 

marca 1965 r.) zastępca sekretarza KKP Wojska Polskiego GZP WP (w tym czasie 

przewodniczącym KKP WP był gen. Aleksander Kokoszyn). Od 5 kwietnia 1968 r. 

przeszedł do Wojskowej Służby Wewnętrznej na stanowisko zastępcy szefa WSW ds. 

politycznych i jednocześnie szefa Wydziału Politycznego SWSW (etat generała brygady). 

W ramach pełnienia swoich obowiązków nadzorował pracę Oddziału Kadr SWSW, 

pomocnika szefa ds. zaopatrzenia i 90. kompanii samochodowej481. Dalej też sprawował 

funkcję członka KKP WP i KP IC MON482. Kufel jako szef WSW uważał, że Kućmierz „z 

braku szczegółowej znajomości zadań organów WSW nie analizuje spraw w ujęciu 

problemowym. Ujawnia brak pewności w sytuacjach wymagających samodzielnego 

podejmowania decyzji”483. Stąd wnioski szefa o przeniesienie swojego zastępcy poza WSW. 

Sugerował nawet chęć Kućmierza do przejścia do Zarządu II SG WP i podjęcia się służby 

dyplomatycznej na placówce484. Po ponad dziesięcioletniej służbie jako zastępca szefa 

WSW został mianowany 4 grudnia 1978 r. zastępcą dowódcy Polskiej Wojskowej Jednostki 

                                                
477 CAW, TAP, 1783/90/1855, Ocena służbowa za okres od 18 VIII br. – 4 IX 1951 r., 8 IX 1951 r., k. 40. 
478 CAW, TAP, 1783/90/1855, Wniosek o mianowanie do stopnia majora, 20 V 1952 r., k. 38. 
479 CAW, TAP, 1783/90/1855, Rozkaz specjalny nr 038, 19 V 1961 r., k. 89. 
480 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia służbowa za okres 1 X 1958 r. do 31 X 1960 r., 14 III 1961 r., k. 25. 
481 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia służbowa za okres 4 IV 1968 do 31 XII 1969 r., b.d. [grudzień 1969 r.], 
k. 20–20v. 
482 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia okresowa od 1 I 1970 do 2 IV 1975 r., b.d. [kwiecień 1975 r.], k. 15–
18v. 
483 Cyt.: CAW, TAP, 1783/90/1855, Indywidualna karta ewidencyjno-opiniodawcza, b.d. [oceny z lat 1973–
1975], k. 14–15. 
484 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia okresowa od 1 I 1970 do 2 IV 1975 r., b.d. [kwiecień 1975 r.], k. 15–
18v. 



253 

Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie, jednocześnie 

szefem Wydziału WSW tejże jednostki. Przed wyjazdem zgodził się na odejście z wojska 

po powrocie z misji485. Jednak od 12 stycznia 1979 r. został oddany w dyspozycję szefa 

Departamentu Kadr MON. W tym czasie pełnił służbę pełnomocnika-komisarza KOK w 

Państwowym Przedsiębiorstwie „Orbis” i „Sports-Tourist”486. Ostatecznie w stan spoczynku 

przeniesiony został dopiero 18 października 1984 r. w stopniu pułkownika487. Znał dobrze 

język rosyjski, słabo niemiecki, w ogóle nie znał angielskiego (mimo udziału w wyjeździe 

na Bliski Wschód wraz z jednostką JW 5577)488. 

 Zmarł 17 czerwca 1995 r., pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w 

Warszawie489. 

 

* * * 

 

 Pełniąc funkcję szefa WSW, gen. Aleksander Kokoszyn próbował zmienić oblicze 

wojskowego aparatu bezpieczeństwa państwa, odchodząc od metod pracy Informacji 

Wojskowej. Miał ambicję zrobić z niego prawdziwą służbę kontrwywiadowczą, oczywiście 

w oparciu o służby sowieckie, bo tylko do takiej wiedzy miał dostęp. Był jednak słabym 

szefem, nie znał się specjalnie na pracy operacyjnej i sam jej nigdy nie prowadził. W GZI 

służył krótko i to od razu na stanowiskach kierowniczych (zresztą też za protekcją 

Spychalskiego), kierując pionem zajmującym się ochroną Instytucji Centralnych MON. W 

czasie kierowania Szefostwem WSW otoczony był osobami, które doświadczenia swoje 

zbierały w służbie MO/UB (Tadeusz Pietrzak, Teodor Kufel). Nie był więc w stanie 

zreformować w pełni tych służb, raczej, odnosi się wrażenie, że hamował zapędy ludzi 

wywodzących się z cywilnych organów bezpieczeństwa państwa. Nie uniknął jednak 

przeniesienia do WSW w większości metod i pracy służb cywilnych. Przy tym w 

proponowanych formowaniach jednostek zarysowuje się pewien chaos. Ciągłe próby i 

wycofywanie się z błędnych decyzji. Widać to po zmianach wprowadzanych czasami rok 

rocznie i zabezpieczaniu jednostek z przewagą służby porządkowej. Wszelkie te działania 

                                                
485 CAW, TAP, 1783/90/1855, Oświadczenie, Warszawa, 6 XI 1978 r., k. 76. 
486 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia służbowa, Warszawa, 25 VII 1983 r., k. 11. 
487 CAW, TAP, 1783/90/1855, Wyciąg z rozkazu personalnego nr Pf 177, Warszawa, 5 X 1984, k. 83. 
488 CAW, TAP, 1783/90/1855, Opinia specjalna, 24 V 1979 r., k. 13–13v. 
489 Kwatera G, rząd 4, grób 1. Zob. 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=4&kwatera=G&grob=1&da
ne=+imie=Eugeniusz+nazwisko=Ku%C4%87mierz+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1
+dzien=1+rok2=2021+miesiac2=10+dzien2=4+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+ro
k_zg2=2021+miesiac_zg2=10+dzien_zg2=4+cmentarz=#kotwica (dostęp 4 X 2021 r.). 
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nie były do końca skuteczne. Oczywiście niektóre rozwiązania wychodziły bezpośrednio z 

kierownictwa MON, za co Kokoszyn nie mógł brać pełnej odpowiedzialności.  

 Kufel już jako zastępca szefa WSW zaczął przywracać metody i pracę operacyjną 

zbliżoną do tej, jaką znał z UB czy szkoleń w ZSRS, przy tym oblicze wojskowej służby 

specjalnej na powrót przypominało organy GZI. Przede wszystkim skupiono się na zbieraniu 

informacji dotyczących życia prywatnego i materiałów kompromitujących w odniesieniu do 

wyższych oficerów i generałów. Wiedza ta była wykorzystywana do rozgrywek 

wewnętrznych w MON i całym wojsku. Wróciły do etatów areszty, których Kokoszyn chciał 

się pozbyć490. Zwiększono siły w służbie śledczej i dochodzeniowo-porządkowej. Wycofano 

się z kosztownej pracy ofensywnej ograniczając się tylko do terenu planowanych przyszłych 

działań wojennych. To pozwoliło, w dłuższej perspektywie, organom WSW przygotować 

się do walki z opozycją „Solidarnościową”.  

 Obaj szefowie wywodzili się z tej samej grupy – partyzantów GL/AL, ale ich 

doświadczenia wojenne były zgoła zupełnie inne. Kokoszyn działał przez krótki okres i nie 

podejmował żadnych akcji bojowych, Kufel był doświadczonym partyzantem, który brał 

udział w działaniach zbrojnych. Dzieliła ich także różnica wieku. Kokoszyn był o szesnaście 

lat starszy. Inaczej też ustawili się politycznie. Kokoszyn był zaufanym człowiekiem 

Spychalskiego, który, kiedy wrócił pod koniec 1956 r. do kierowania resortem obrony 

stawiał na swoich, czyli byłych partyzantów GL/AL. Do końca nie wiadomo na ile Kufel 

cieszył się zaufaniem Spychalskiego. Początkowo na pewno nie tak dużym jak Kokoszyn491.  

 W początkach lat sześćdziesiątych część osób wywodzących się z partyzantów 

opowiedziała się za Mieczysławem Moczarem (pełnił od 1956 r. stanowisko wiceministra, 

a następnie, od 1964 r. ministra spraw wewnętrznych), który wraz z Grzegorzem 

Korczyńskim zaczął skupiać wokół siebie także młodszych działaczy492. Wydaje się, że 

                                                
490 Przy sformowaniu WSW kierownictwo optowało za tzw. izbami przejściowymi, czy izbami zatrzymań, 
gdzie osadzano zatrzymanych na jak najkrótszy okres. Zob. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady 
kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 85. „Powinniśmy jak najszybciej starać 
się przekazywać poszczególnych zatrzymanych albo d[owód]com jednostek albo Komendzie Miasta. Bronimy 
się i będziemy się bronić przed przyjęciem przez nas aresztantów dyscyplinarnych. Areszty dyscyplinarne są 
w jednostkach i Komendach Garnizonu”. Cyt.: ibidem, k. 86 (wypowiedź płk. Edwarda Radzieńczaka). 
491 Jaruzelski twierdził, że Kufel był zaufanym Spychalskiego. Zob. Parallel History…, s. 24. Nie wiemy 
jednak na ile początkowe rozgrywki Kufla były wynikiem samodzielnego działania, a na ile inspirowane przez 
Moczara czy kierownictwo MON. 
492 J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992, s. 93. Za powstanie tej grupy 
przyjmuje się rok 1960 (zob. M. Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity 
komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014, s. 416) lub 1961, kiedy została wydana książka z wywiadami 
działaczy GL/AL: Mieczysławem Moczarem, Grzegorzem Korczyńskim, Zygmuntem Duszyńskim, Hilarym 
Chełchowskim, Józefem Sęk-Małeckim, Marianem Janicem, Franciszkiem Szlachcicem, Teodorem Kuflem, 
Mieczysławem Róg-Świostkiem, Aleksanderem Kokoszynem, Tadeuszem Pietrzakiem i Stanisławem 
Wrońskim). Zob. W. Namiotkiewicz, B. Rostropowicz, Ludzie, fakty…; K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar 
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Spychalski był poza tym układem, wiernie stojąc przy Władysławie Gomułce493 albo szybko 

stracił wpływy w kierowanym przez siebie resorcie494. W pierwszej fazie „partyzanci” 

demonstrowali przeszłość kombatancką w GL/AL, pokazując, że jest ona ważna podobnie 

jak udział w walkach wojennych przy Armii Czerwonej495. Nastawieni byli też na 

odgrywanie, większej niż dotychczas, roli w PZPR oraz robienie kariery politycznej496. Z 

czasem grupa ta zaczęła reprezentować sprzeciw wobec odwilży i demokratyzacji ustroju497. 

Do realizacji własnych celów Moczar wykorzystywał Związek Bojowników o Wolność i 

Demokrację, którego od września 1964 r. był prezesem498. Ta nieformalna frakcja miała 

oczywiście większe zaplecze w postaci części środowisk prawicy narodowej skupionej 

wokół Stowarzyszenia „Pax” i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, poparte także przez 

część aparatu partyjnego o rodowodzie ZMP-owskim. Frakcję tą tworzył przede wszystkim 

szereg rozgałęzionych koneksji personalnych, głównie właśnie wśród resortów siłowych 

(MON, MSW) oraz tzw. drugi garnitur funkcjonariuszy partyjnych i urzędników 

państwowych. Faktycznie realizowanym przez nich celem było zwiększenie wpływów w 

partii. Połączone to było jednak z chęcią odsunięcia od stanowisk starszego pokolenia 

działaczy, często pochodzenia żydowskiego. W ten sposób odwoływano się do specyficznie 

przez komunistów rozumianego patriotyzmu499.  

                                                
„Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, s. 219–220. Prawdopodobnie frakcja ta już wcześniej była 
powiązana nieformalnymi kontaktami związanymi z przeszłością partyzancką. Krystalizacja ich poglądów i 
zamierzeń nastąpiła na początku lat sześćdziesiątych.  
493 K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar…, s. 219.  
494 Zbigniew Siemiątkowski pisze, że już po 1959 r. Spychalski miał słabą pozycje w wojsku. „Nie posiadał 
miru wśród kadry oficerskiej, nie był psychicznie predysponowany do kierowania siłami zbrojnymi”. Z. 
Siemiątkowski, Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława 
Gomułki, Toruń 2018, s. 185. Stamtąd też cytat. 
495 W Wydawnictwie MON wychodzi szereg książek wspomnieniowych o partyzantach GL/AL. Książkę 
wydał Moczar (Barwy walki, 1962), Kufel (Droga walki, wyd. II, Warszawa 1966), Pietrzak (Podziemny front, 
wyd. IV, Warszawa 1969), Fonkowicz (Pierwsze pistolety, Warszawa 1963). Były też publikacje zbiorowe: 
Wspomnienia żołnierzy Gwardii i Armii Ludowej, red. J. Nadzieja, Warszawa 1958; Czwartacy. Wspomnienia 
byłych żołnierzy szturmowego batalionu AL im. „Czwartaków” (1943–1945), t. 1–2, wyd. IV, Warszawa 1970 
(kilka wydań). Zob. na ten temat także: Z. Siemiątkowski, Między złudzeniem a rzeczywistością…, s. 243–244. 
496 Przejęcie przez „partyzantów” resortów siłowych miało być powiązane z ucieczką płk. Pawła Monata 
(związanego z „puławianami) i śmiercią Henryka Hollanda. Wydarzenia te przyspieszyły decyzję Gomułki o 
odsunięciu „puławian” i „liberałów”. Zob. J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 
1991, s. 29–30; K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar…, s. 235–237. Jednak „partyzanci” już od końca 1956 r. 
(Moczar, Kokoszyn, Fonkowicz) zajmowali kierownicze miejsca w resortach siłowych i to oni zajmowali się 
ich przeformowywaniem. W 1962 r. do MSW za sprawą Moczara wszedł na stanowisko wiceministra 
Franciszek Szlachcic (dotychczasowy komendant KWMO w Katowicach). Zob. ibidem, 239. 
497 Między 1960 r. a 1963 r. nastąpiły zmiany na scenie politycznej, od odejścia Jerzego Morawskiego do 
odsunięcia Romana Zambrowskiego z Biura Politycznego PZPR. Zob. szerzej: D. Stola, Kampania 
antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000, s. 20.  
498 Pojednanie z żołnierzami AK miało wyjść od Gomułki, nie od Moczara. Zob. Modzelewski – Werblan. 
Polska Ludowa. Rozmawia Robert Walenciak, Warszawa 2017, s. 213–214. 
499 M. Szumiło, Roman Zambrowski…, s. 416; R. Spałek, Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i 
innych 1943–1970, Warszawa 2020, s. 429–430. Zob. też: Generał. Wojciech Jaruzelski w rozmowie z Janem 
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 Środowisko tzw. partyzantów w „ludowym” WP pod koniec lat pięćdziesiątych 

stanowiło raczej zwartą grupę. To oni mieli odciąć się od stalinizmu i wprowadzać w wojsku 

zmiany (Fonkowicz, Kokoszyn, Duszyński czy Korczyński). W latach sześćdziesiątych 

liczyła się tylko część grupy partyzantów, czyli tzw. moczarowcy (Kufel, Korczyński, 

Szlachcic i wspierający ich Kazimierz Witaszewski), którzy nastawieni nacjonalistycznie, 

byli przeciwnikami demokratyzacji systemu500.  

 Jak pisał Dariusz Stola okres gomułkowski „sprzyjał powstawaniu osobistych 

związków, które stopniowo tworzyły złożone sieci nieformalnych oddziaływań. Była to 

naturalna, spontaniczna, ale wtórna do formalnych struktur PRL odmiana społecznej 

samoorganizacji. Jej szczególną domeną były tak zwane układy, czyli oparte na zasadzie 

wzajemności grupy interesu, związki patron-klienci, koterie itp. Jakkolwiek niezgodne z 

podstawową dla reżimu zasadą poddania władzy partii wszelkich form organizacji 

społecznej, zjawisko to było w znacznej mierze symbiotyczne z systemem”501. 

 Pamiętać trzeba, że Mieczysław Moczar kierował Wydziałem Administracyjnym KC 

PZPR, któremu podlegały sprawy wojska502. W tym okresie musiał więc mieć decydujące 

zdanie o obsadzie personalnej503. Moczar i jego frakcja uzyskała zresztą także poparcie 

członków Biura Politycznego KC PZPR Zenona Kliszki i Ryszarda Strzeleckiego504. Na 

przełomie roku 1964/1965 w „ludowym” WP nastąpiło szereg zmian. Jeżeli nie wcześniej, 

to na pewno wtedy osłabła pozycja Spychalskiego505. Przestał pełnić funkcję szefa 

                                                
Osieckim, Warszawa 2014, s. 210–211; M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1963–1966, Warszawa 1999, s. 
383–384. 
500 F. Szlachcic F., Gorzki smak…, s. 94–103; J. Nowak Jeziorański, Wojna w eterze, Kraków 2005, s. 518–
519; A. Świdlicki, Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy. Radio Wolna Europa dla zaawansowanych, t. 1 (1950–
1980), Wrocław 2019, s. 125–126. Kazimierz Witaszewski powrócił w 1960 r. do KC PZPR na stanowisko 
kierownika Wydziału Administracyjnego (M. Przeperski, Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna, 
Warszawa 2021, s. 84). Było to spowodowane prawdopodobnie ucieczką Pawła Monata i krytyką Moskwy za 
„brak dostatecznego bezpieczeństwa informacji wywiadowczych”. Zob. J. Tyszkiewicz, Otwarte okno w 
„żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956–styczeń 
1961), Wrocław 2003, s. 174. Stamtąd też cytat. 
501 Cyt. za: D. Stola, Kampania antysyjonistyczna…, s. 19. 
502 Od listopada 1968 r. do czerwca 1971 r. jako sekretarz KC i zastępca członka BP (później członek BP). 
Zob. Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, 
Warszawa 2000, s. 67–69. 
503 O Wydziale Administracyjnym KC PZPR zob. W. Janowski, Organizacja , kancelaria i zawartość akt 
Wydziału Administracyjnego KC PZPR (1948–1990), „Teki Archiwalne. Seria Nowa” 2000, t. 5, s. 23–41; 
idem, Ostatnia dekada partii władzy. Aparat KC PZPR a baza partyjna, Warszawa 2020. 
504 Ryszard Strzelecki miał od 1960 r. w swoich obowiązkach jako sekretarz KC kierowanie Wydziałem 
Administracyjnym KC PZPR. Zob. Informator o strukturze i obsadzie personalnej…, s. 67. Gdzie indziej, że 
rolę tą pełnił Kazimierz Witaszewski. Zob. M. Przeperski, Mieczysław F. Rakowski…, s. 84. 
505 Wzrósł wtedy też w siłę Moczar, który został ministrem spraw wewnętrznych. Być może Gomułka jak 
dotąd ostrożny i nieufny nie miał już tak dużych wpływów w ZSRS, jak grupa „partyzantów”. Zob. Z. 
Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, 
Warszawa 2009, s. 91–92. 
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Departamentu Kadr MON gen. Jerzy Fonkowicz, odszedł gen. Zygmunt Duszyński ze 

stanowiska wiceministra obrony narodowej i Głównego Inspektora Szkolenia, a gen. Jerzy 

Bordziłowski z funkcji szefa Sztabu Generalnego WP (zastąpił go gen. Wojciech Jaruzelski, 

który do tej pory pełnił funkcję szefa GZP)506. Na miejsce Jaruzelskiego wszedł jego 

zastępca, gen. Józef Urbanowicz (także kojarzony z frakcją „partyzantów”)507. Kokoszyn 

schorowany i bez większego wtedy zaplecza politycznego (prawdopodobnie odsunięty także 

od „partyzantów”) musiał z WSW odejść. Tym bardziej, że jego żoną była Stanisława 

Sowińska (właściwie Necha Zalcman), która powszechnie uważana była za Żydówkę508. 

Przesunięto też szefa wywiadu wojskowego, gen. Grzegorza Korczyńskiego, na stanowisko 

Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej, które w hierarchii wojskowej było awansem, 

tym bardziej, że od lipca 1965 r. został mianowany wiceministrem obrony narodowej (do 

marca 1971 r.). W czasie jego szefowania Zarządem II SG WP kierował rzeczywiście tą 

instytucją gen. Tadeusz Jedynak (który został odsunięty dzięki intrygom Kufla). W polityce 

partyjnej Korczyński dalej odgrywał ważną rolę, przy tym został podniesiony 9 października 

1968 r. do stopnia generała broni509. Co ważne, gen. Wojciech Jaruzelski miał być wtedy z 

Mieczysławem Moczarem w „zażyłych kontaktach”510. 

 Tak wspomina te czasy jeden z oficerów GZI/WSW, płk. Michał Mosze Chęciński, 

oddając atmosferę wydarzeń na szczeblach ministerstwa i Szefostwa WSW: „W 1957 roku 

                                                
506 W sprawę odwołania gen. Zygmunta Duszyńskiego zamieszane były organa WSW. Zob. J. Pałka, Generał 
Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii, „Polska 1944/45–1989” 2017, 
nr 15, s. 261–314. 
507 T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 365–369. Za Jaruzelskim miał lobbować Marian Spychalski. W tym czasie 
miało być jeszcze dwóch kandydatów: gen. Grzegorz Korczyński i gen. Józef Urbanowicz. Zob. A. 
Paczkowski, Dowódca czy przywódca? Wojciech Jaruzelski w latach 1981–1989 [w:] Władza w PRL. Ludzie 
i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011, s. 260; Central Intelligence Agency „Jaruzelski's 
Attiude, Behavior and Style” [wywiad z płk. Ryszardem Kuklińskim przeprowadzony przez oficera CIA, 1 I 
1983 r. (odtajniony w 2008 r.)], 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/165354.pdf?v=0e4afc53a28bf98d6d4361c0a18e063f 
(dostęp: 7 XII 2021 r.), s. 55–56. 
508 Podobnie odsunięty został gen. Fonkowicz, prawdopodobnie ze względu na żydowskie pochodzenie, oraz 
gen. Janusz Zarzycki (do 1946 r. używał nazwiska Naugebauer) już 6 VI 1960 r. przestał pełnić funkcję szefa 
GZP (na stanowisku od 15 XI 1956 r.). Zob. AIPN, MON, 2174/7956, Zeszyt Ewidencyjny Zarzyckiego 
Janusza, s. Edmunda, 6 VIII 1960 r., k. 4v. Zmarginalizowano także Jerzego Kuropieskę, Ignacego Bluma i 
Bronisława Bednarza. U wszystkich doszukiwano się prawdziwych bądź domniemanych korzeni żydowskich, 
chodziło w tym wszystkim także o odsunięcie samodzielnie myślących oficerów, którzy sprzeciwiali się 
dominacji Moskwy. Zob. Z. Siemiątkowski, Między złudzeniem a rzeczywistością…, s.185–186; D. Stola, 
Kampania antysyjonistyczna…, s. 76–77; M. Checinski, Poland. Communism…, s. 148–150. Inaczej postrzega 
role Bednarza, Duszyńskiego i Spychalskiego Andrzej Świdlicki. Zob. A. Świdlicki, Pięknoduchy, radiowcy…, 
s. 122. 
509 Zob. AIPN, MON, 2174/3799, Zeszyt ewidencyjny Korczyńskiego Grzegorza, b.d., k. 1 i 4v. Za pozbyciem 
się Jedynaka w 1965 r. z wywiadu wojskowego stał Teodor Kufel. Zob. B. Kapuściak, Wywiad wojskowy 
PRL…, s. 114–115. 
510 K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar…, s. 260. Jaruzelski był świadkiem na ślubie Moczara w lipcu 1969 
r. Musiał więc należeć do dość bliskiego kręgu znajomych. Zob. ibidem, s. 343. Zażyłości Jaruzelskiego w 
kontaktach z Moczarem odmawia mu Andrzej Werblan. Zob. A. Werblan, Polska Ludowa…, s. 338–339. 
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utworzono w I Zarządzie WSW Oddział Kontrwywiadu Ofensywnego [chodzi o Oddział II 

Zarządu I SWSW – dopisek BK]. Jego szefem został płk [Wiktor] Siennicki, a po jego 

śmierci płk [Jan] Chraplak. W początkach lat 60. zaczęły się walki klik wśród tak zwanych 

byłych AL-owców: każdy z nich szukał większego poparcia w Moskwie. W 1964 roku, płk. 

Siennicki razem z Kuflem, usunęli prostackiego, ale lojalnego wobec Spychalskiego, 

Kokoszyna z kierownictwa WSW. Nie byłaby to zbyt wielka strata, gdyby odchodzącego 

półanalfabety nie zastąpił ćwierć analfabeta. Kufel okazał się jednak bardzo wprawnym 

intrygantem politycznym i – podobnie jak Siennicki – chorobliwym antysemitą. Zastępcą 

Kufla był płk [Jerzy] Mrówczyński, który nie zapisał zbyt chwalebnie swojej karty w latach, 

gdy działała jeszcze Informacja Wojskowa. Ich pierwszy »sukces«, to przeprowadzenie dość 

prymitywnej, ale skutecznej prowokacji przeciw gen. Zygmuntowi Duszyńskiemu, 

będącemu wówczas zastępcą ministra obrony. Duszyński marzył o stworzeniu warunków 

dla większej samodzielności polskiego wojska, na wypadek konfliktu z NATO. Na Kremlu 

potraktowano to z dużą podejrzliwością. Kufel, korzystając z pomocy totumfackiego, mjr. 

Władysława Lachuty [chodzi o Józefa Łachutę – dopisek BK], spreparował 

»kompromitujące materiały« przeciw Duszyńskiemu i ten musiał odejść na boczny tor, tzn. 

na stanowisko szefa Biura Studiów MON. Po tej prowokacji Kufel, zapewne w 

porozumieniu z Moczarem i moskiewskimi nadzorcami, postanowili oczyścić sobie drogę 

do najwyższych szczebli władzy nad krajem. Zarząd Kontrwywiadu Instytucji Centralnych 

MON [Zarząd I SWSW – dopisek BK] miał dostęp do archiwum dawnej Informacji 

Wojskowej oraz Departamentu Kadr MON. »Ofensywne« działania, kierowanego przez 

Siennickiego Oddziału, koncentrowały się na jednym: wyłuskać spomiędzy oficerów 

wszystkich mających jakiekolwiek powiązania rodzinne z Żydami, i »mianować Żydem« 

każdego, kto stał na ich drodze po »marszałkowskie buławy«. Mając do dyspozycji 

rozbudowaną sieć nieformalnych współpracowników, zaczęli od wysyłania anonimów, w 

których zarzucali niewygodnym im osobom szpiegostwo, albo półkryminalne działania. 

Pojawiły się anonimy donoszące, że »utajnionymi« Żydami są: gen. Józef Kuropieska, 

małżeństwo Spychalskich, a także gen. Czesław Kiszczak i jego żona. Nie brakowało też 

anonimów obciążających Kliszkę i samego Gomułkę. Na polecenie tych ostatnich podjęto 

śledztwo dla wyjaśnienia, kto jest autorem owych ulotek. Okazało się, że zostały 

zredagowane i napisane na specjalnej maszynie przez Halinę Knapikową, sekretarkę Kufla. 

Inne donosy wydrukowano w Sekretariacie Mieczysława Moczara. Kufel musiał się, co 

prawda, tłumaczyć przed Spychalskim, ale – co świadczy o jego powiązaniach z Moskwą – 

nie odwołano go z zajmowanego stanowiska. W tym czasie gen. Jaruzelski pełnił już funkcję 
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szefa Sztabu WP i był chyba dobrze poinformowany o tej brudnej grze, toczącej się w 

najwyższych kręgach władzy PRL. Kiedy w czerwcu 1967 roku rozpoczęło się masowe 

usuwanie Żydów z armii, Jaruzelski nie miał wątpliwości, że jest to jeden z elementów gry 

podjętej przez wspomnianą klikę, z poparciem Moskwy”511. 

 Widać jednak pewien rozdźwięk w tej grupie. Spychalski mimo iż nadal przecież 

kierował resortem obrony stracił najprawdopodobniej wpływy w obsadzie kierowniczej 

najważniejszych Instytucji Centralnych MON. W siłę zaczął rosnąć gen. Teodor Kufel 

wspierany przez grupę generałów i oficerów nie mających przeszłości partyzanckiej w 

GL/AL (Wojciech Jaruzelski, Józef Urbanowicz, Jan Czapla, Florian Siwicki, Tadeusz 

Tuczapski, Bolesław Chocha), którzy wyraźnie obrali podobny kierunek512. Kufel działał 

jednak zakulisowo, wykorzystując do tego pion kontrwywiadowczy WSW. Apogeum 

przyniosła połowa lat sześćdziesiątych, kiedy rozpoczęły się czystki w wojsku oraz rok 

1968, kiedy nastąpiła inwazja na Czechosłowację513. Te wydarzenia pozwoliły, szczególnie 

oficerom którzy opowiedzieli się za „partyzantami”, na pokazanie wierności systemowi 

komunistycznemu i Rosji Sowieckiej. Prawdopodobnie właśnie wtedy Kufel zaczął zbierać 

informację także na gen. Jaruzelskiego i swojego protegowanego, Czesława Kiszczaka514. 

                                                
511 Cyt. za: M.M. Chęciński, Jedenaste przykazanie: nie zapomnij, Toruń 2004, s. 409–410. Siennicki nie był 
szefem Oddziału II Zarządu I SWSW, a jedynie przez półtora roku starszym pomocnikiem szefa tegoż oddziału 
(lipiec 1957–marzec 1959). Siennicki rzeczywiście w późniejszym czasie był szefem Oddziału I Zarządu I 
SWSW, a następnie szefem Oddziału VI/Zarządu VI/Zarządu I SWSW (komórki te odpowiadały za osłonę IC 
MON). Chraplak od 1966 r. był zastępca Siennickiego (wcześniej zastępował go Jan Ćwik), a gdy ten został 
zastępca szefa WSW wszedł na jego miejsce jako szef Zarządu I SWSW. Nie zastąpił więc Siennickiego po 
jego śmierci, bo ten zmarł w 1990 r. i od 1979 r. już nie służył w WSW (odszedł razem z gen. Kuflem), zresztą 
podobnie jak Chraplak (przeszedł na krótko w dyspozycje szefa Zarządu II SG WP). Halina Knapiuk (ur. 1925 
r.), a nie Knapikowa, obsługiwała sekretariat kierownictwa SWSW. Do relacji Chęcińskiego trzeba podchodzić 
ostrożnie. Są one pełne emocji, obarczone także własnymi przeżyciami związanymi z wyrzuceniem 
Chęcińskiego z „ludowego” WP. Na zacietrzewienie autora i doszukiwanie się we wszystkich Polakach 
antysemitów (przy tym bronił Chęciński jednocześnie Kiszczaka, który rzekomo pomógł mu wyjechać z kraju) 
zwracał już uwagę Jerzy Giedroyć. Zob. korespondencje Jerzego Giedroycia z Michałem Chęcińskim: „Mam 
na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–
2000, t. 1, wybór i oprac. S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, Łódź-Paryż 2019, s. 226–254. Zarówno Moczar, 
jak i Kufel musieli cieszyć się jeszcze wtedy zaufaniem Moskwy. Zob. R. Terlecki, Miecz i tarcza 
komunizmu…, s. 12–13, 367–368; M. Chęciński, „Ludowe Wojsko Polskie”…, s. 28–29. Zob. także: M. 
Checinski, Poland. Communism, nationalizm, anti-semitizm, tł. T. Szafar, New York 1982, s. 197–202; J. 
Nowak Jeziorański, Wojna w eterze…, s. 520–521 oraz 532–533; M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1967…, 
s. 116. 
512 T. Pióro, Armia ze skazą…, s. 365–369; A. Świdlicki, Pięknoduchy, radiowcy…, s. 131–132; H. Piecuch, 
Imperium służb specjalnych. Od Gomułki do Kani, Warszawa 1997, s. 364–367; idem, W. Jaruzelski. Ból 
władzy, wyd. II, Warszawa 2021, s. 216–217; M. Skrzypek, Mechanizmy klientelizmu…, s. 69–70. 
513 P. Piotrowski, Czystki antysemickie jako element polityki kadrowej w Wojsku Polskim w drugiej połowie lat 
60. XX w. [w:] Wokół Marca ’68 na Dolnym Śląsku, red. J. Hytrek-Hryciuk, W. Trębacz, Wrocław 2008, s. 
89–97; J. Eisler, Polski rok…, s. 106; J. Nowak Jeziorański, Wojna w eterze…, s. 539–541; A. Świdlicki, 
Pięknoduchy, radiowcy…, s. 134. Zob. bardzo ciekawie opisaną walkę o władzę na V Zjeździe PZPR w: Z. 
Siemiątkowski, Wywiad a władza…, s. 245–251. 
514 AIPN, Kolekcja Henryka Piecucha, 1706/41, Pismo [ppłk. rez. Józefa Łachuta] do szefa WSW, gen. 
Czesława Kiszczaka w sprawie rozpracowania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych oficerów, Warszawa, 22 
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 Pomimo odsunięcia Mieczysława Moczara z funkcji partyjnych i resortu spraw 

wewnętrznych515, w „ludowym” wojsku to właśnie ta grupa generałów i oficerów na czele 

z gen. Wojciechem Jaruzelskim zaczęła wywierać największe wpływy (odsuwając w końcu 

m.in. Teodora Kufla i Tadeusza Pietrzaka) i zajmować kierownicze stanowiska (przykład 

karier Wojciecha Jaruzelskiego, Józefa Urbanowicza, Floriana Siwickiego, Władysława 

Polańskiego, Józefa Baryły, Czesława Kiszczaka i wielu innych) najpierw w samym 

„ludowym” WP, a później na arenie polskiej polityki końcówki lat siedemdziesiątych i w 

latach osiemdziesiątych XX w.516 Konflikt z początku lat siedemdziesiątych Jaruzelskiego z 

Kuflem ze względu na brak dokumentów i relacji nie zbadany bliżej i nie opisany przyniósł 

temu ostatniemu całkowite wyłączenie się z życia politycznego517. Zbiegło się to z odejściem 

również Mieczysława Moczara, którego ostatecznie Jaruzelski w marcu 1983 r. odsunął od 

kierowania Najwyższą Izbą Kontroli (kierował nią od czerwca 1971 r.)518.  

 

                                                
X 1979 r., k. 3–8; AIPN, Kolekcja Teodora Kufla, 3347/32, Skargi na Czesława Kiszczaka, b.d. [ok. 1971 r.], 
k. 2–4. 
515 Gen. broni Grzegorz Korczyński został odsunięty od wojska i polityki wewnętrznej kraju po przez 
mianowanie 8 IV 1971 r. na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Dzień wcześniej przeszedł do 
rezerwy (AIPN, MON, 2174/3799, Zeszyt Ewidencyjny Korczyńskiego Grzegorza, s. Szczepana [b.d.], k. 4v). 
W Algierze dostał zapalenia trzustki i zmarł 22 października 1971 r. (AMSZ, DKiS, 21713, Wyciąg z rejestru 
stanu cywilnego. Zgony, tłumaczenie z języka francuskiego, Algier, 23 X 1971 r., k. 104; ibidem, 
Zaświadczenie z Ośrodka Szpitalnego i Uniwersyteckiego, tłumaczenie z języka francuskiego, Algier, 23 X 
1971 r., k. 106). Zob. też: P. Gontarczyk, Z genealogii elit PZPR. Przypadek Stefana Kilianowicza vel 
Grzegorza Korczyńskiego, „Glaukopis” 2003, nr 1, s. 223. Autor przypisuje Korczyńskiemu samobójstwo. 
Zob. też: idem, Grzegorz Korczyński (1915–1971), generał, wiceminister bezpieczeństwa publicznego i obrony 
narodowej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1 (3), s. 362–365. 
516 Jaruzelski (ur. 1923 r.) był raptem trzy lata młodszy od Kufla (ur. 1920 r.), Siwicki i Kiszczak (obaj z 1925 
r.) pięć lat. Pietrzak był od nich wszystkich młodszy (ur. 1926 r.), a Grzegorz Korczyński (ur. 1915 r.) i Józef 
Urbanowicz starszy (ur. 1916 r.). Sam Mieczysław Moczar był z rocznika 1913. To nie różnica wieku ich 
specjalnie różniła, ale przeszłość kombatancka.  
517 Jednym z punktów zapalnych mogła być wiedza Kufla o agenturalnej przeszłości Jaruzelskiego. Zob. P. 
Piotrowski, Sprawa współpracy…, s. 116–125. 
518 T. Mołdawa, Ludzie władzy…, s. 195, 398. Już w 1970 r. Moczar stracił zaufanie Moskwy, chociaż jeszcze 
do 1971 r. kierował Wydziałem Administracyjnym KC PZPR. Zob. Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza…, s. 
261; R. Spałek, Na licencji Moskwy…, s. 431. 
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IV. Zarządy WSW okręgów wojskowych (równorzędne) oraz ich 

terenowe jednostki 
1. Zarządy WSW okręgów wojskowych 
 Wraz z powstaniem WSW utworzono zarządy WSW trzech okręgów wojskowych 

oraz Oddział WSW Marynarki Wojennej (równorzędny zarządom WSW OW), którym 

podporządkowano jednostki terenowe1.  

 Zarząd WSW WOW został sformowany według etatu nr 32/175 i składał się z 

kierownictwa (szefa i dwóch zastępców, ds. kontrwywiadu i dochodzeniowo-

porządkowych), Wydziału I (kontrwywiad z sekcją Wojsk Lotniczych), Wydziału II 

(dochodzeniowo-porządkowy), sekretariatu oraz Komendy Ochrony (z drużyną 

samochodową). Łącznie etat przewidywał 72 żołnierzy i 3 osoby kontraktowe2. Pod Zarząd 

WSW WOW podlegały cztery oddziały (w Modlinie3, Dęblinie4, Giżycku5, Krakowie6) oraz 

                                                
1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Zarząd VI Organizacyjny Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego (dalej Zarząd VI SG WP), 1545/73/76, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0013/Org, 
Warszawa, 21 I 1957 r., k. 33–44. Zarządzeniem szefa WSW nr 0012/F/57 z 11 III 1957 r. usankcjonowano 
podległości jednostek terenowych pod określone zarządy OW i Oddział WSW MW. Zob. Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej (dalej SWSW), 3426/73, 
Zarządzenie [szefa WSW] nr 0012/F/57, Warszawa 11 III 1957 r., k. 16–17. 
2 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3684, Etat nr 32/175 Zarządu Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 10 I 1957 r., k. 2–4v (1 generał, 29 oficerów, 9 podoficerów, 33 
szeregowców).  
3 Stan etatowy Oddziału WSW Modlin wynosił 87 żołnierzy (29 oficerów, 18 podoficerów, 40 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3703, Etat nr 32/194 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Modlin, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
4 Stan etatowy Oddziału WSW Dęblin wynosił 53 wojskowych (22 oficerów, 9 podoficerów, 22 szeregowców) 
i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3700, Etat nr 32/191 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Dęblin, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
5 Stan etatowy Oddziału WSW Giżycko wynosił 82 żołnierzy (25 oficerów, 17 podoficerów, 40 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3702, Etat nr 32/193 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Giżycko, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
6 Stan etatowy Oddziału WSW Kraków wynosił 76 wojskowych (24 oficerów, 14 podoficerów, 38 
szeregowców) i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3701, Etat nr 32/192 
Oddziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Kraków, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
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cztery wydziały (w Rzeszowie7, w Lublinie8, w Ełku9 i w Olsztynie10)11. Zarząd WSW POW 

oraz Zarząd WSW SOW posiadały dodatkowo Wydział II (techniki i obserwacji), a ich stan 

liczebny wynosił 95 wojskowych i 3 cywili dla Zarządu WSW POW oraz 94 żołnierzy i 3 

pracowników kontraktowych dla Zarządu WSW SOW12. Były więc liczniejsze. Pod Zarząd 

WSW POW podlegało pięć oddziałów (w Wałczu13, Koszalinie14, Elblągu15, Bydgoszczy16 

i Szczecinie17) oraz trzy wydziały (w Grudziądzu18, Szczecinku19 i Gdańsku20), a pod Zarząd 

                                                
7 Stan etatowy Wydziału WSW Rzeszów wynosił 65 żołnierzy (19 oficerów, 14 podoficerów, 32 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3705, Etat nr 32/196 Wydziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Rzeszów, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
8 Stan etatowy Wydziału WSW Lublin wynosił 58 wojskowych (19 oficerów, 11 podoficerów, 28 
szeregowców) i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3706, Etat nr 32/197 
Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Lublin, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
9 Stan etatowy Wydziału WSW Ełk wynosił 48 żołnierzy (16 oficerów, 10 podoficerów, 22 szeregowców) i 2 
pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3707, Etat nr 32/198 Wydziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Ełk, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
10 Stan etatowy Wydziału WSW Olsztyn wynosił 52 wojskowych (18 oficerów, 12 podoficerów, 22 
szeregowców) i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3708, Etat nr 32/199 
Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Olsztyn, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
11 Dodatkowo na każdy oddział i wydział terenowy Zarządu WSW WOW przypadał jeden służbowy pies 
śledczy. AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie [szefa WSW] nr 0012/F/57, Warszawa 11 III 1957 r., k. 16–17.  
12 Początkowo to Wydział III w Zarządzie WSW POW i SOW pełnił rolę dochodzeniowo-porządkową. Stan 
etatowy Zarządu WSW POW wynosił: 1 generał, 47 oficerów, 13 podoficerów, 34 szeregowców, a Zarządu 
WSW SOW: 1 generał, 46 oficerów, 13 podoficerów, 34 szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1544/73/3685, Etat nr 32/176 Zarządu Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego, 10 I 1957 r., k. 2–4v; ibidem, 1544/73/3686, Etat nr 32/177 Zarządu Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej Śląskiego Okręgu Wojskowego, 10 I 1957 r., k. 2–4v. 
13 Stan etatowy Oddziału WSW Wałcz wynosił 92 żołnierzy (26 oficerów, 21 podoficerów, 45 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3698, Etat nr 32/189 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Wałcz, 10 I 1957 r., k. 1–4v. 
14 Stan etatowy Oddziału WSW Koszalin wynosił 115 żołnierzy (39 oficerów, 23 podoficerów, 53 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3699, Etat nr 32/190 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Koszalin, 10 I 1957 r., k. 1–4v. Na temat Garnizonu 
Koszalin zob. W. Grobelski, Wojsko w życiu miasta [w:] Dzieje Koszalina, t. 2., Po 1945 roku, red. B. Polak, 
Koszalin 2016, s. 147–168. 
15 Stan etatowy Oddziału WSW Elbląg wynosił 87 żołnierzy (25 oficerów, 20 podoficerów, 42 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3697, Etat nr 32/188 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Elbląg, 10 I 1957 r., k. 1–4v. 
16 Stan etatowy Oddziału WSW Bydgoszcz wynosił 84 żołnierzy (27 oficerów, 18 podoficerów, 32 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3696, Etat nr 32/187 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Bydgoszcz, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
17 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecin wynosił 77 żołnierzy (24 oficerów, 15 podoficerów, 38 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3695, Etat nr 32/186 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Szczecin, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
18 Stan etatowy Wydziału WSW Grudziądz wynosił 49 wojskowych (17 oficerów, 10 podoficerów, 22 
szeregowców) i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3709, Etat nr 32/200 
Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Grudziądz, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
19 Stan etatowy Wydziału WSW Szczecinek wynosił 48 wojskowych (16 oficerów, 10 podoficerów, 22 
szeregowców) i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3710, Etat nr 32/201 
Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Szczecinek, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
20 Stan etatowy Wydziału WSW Gdańsk wynosił 56 wojskowych (17 oficerów, 11 podoficerów, 28 
szeregowców) i 2 pracowników kontraktowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3712, Etat nr 32/203 
Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Gdańsk, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
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WSW SOW siedem oddziałów (w Katowicach21, Wrocławiu22, Krośnie Odrzańskim23, 

Poznaniu24, Łodzi25, Opolu26 i Żaganiu27)28. Oddziałowi MW WSW w Gdyni podlegał jeden 

oddział (Gdynia-Oksywie29) oraz trzy wydziały (Hel30, Ustka31 i Świnoujście32)33. Oddział 

WSW Warszawa od 11 marca 1957 r. podporządkowano bezpośrednio kierownictwu 

Szefostwa WSW (bez wskazania konkretnej osoby), nadano mu także uprawnienia służbowe 

równe Oddziałowi WSW Marynarki Wojennej34. Już 1 kwietnia 1957 r. przesunięto Wydział 

WSW Olsztyn z Zarządu WSW POW pod Zarząd WSW WOW35. W kwietniu też w 

                                                
21 Stan etatowy Oddziału WSW Katowice wynosił 124 żołnierzy (36 oficerów, 27 podoficerów, 61 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3694, Etat nr 32/185 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Katowice, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
22 Stan etatowy Oddziału WSW Wrocław wynosił 113 żołnierzy (38 oficerów, 20 podoficerów, 55 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3692, Etat nr 32/183 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Wrocław, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
23 Stan etatowy Oddziału WSW Krosno Odrzańskie wynosił 122 żołnierzy (39 oficerów, 27 podoficerów, 56 
szeregowców) i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3693, Etat nr 32/184 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Krosno Odrzańskie, 10 I 1957 r., k. 1–4v. 
24 Stan etatowy Oddziału WSW Poznań wynosił 92 żołnierzy (30 oficerów, 16 podoficerów, 46 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3691, Etat nr 32/182 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Poznań, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
25 Stan etatowy Oddziału WSW Łódź wynosił 88 żołnierzy (23 oficerów, 19 podoficerów, 46 szeregowców) i 
2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3690, Etat nr 32/181 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Łódź, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
26 Stan etatowy Oddziału WSW Opole wynosił 86 żołnierzy (32 oficerów, 16 podoficerów, 38 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3689, Etat nr 32/180 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Opole, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
27 Stan etatowy Oddziału WSW Żagań wynosił 76 żołnierzy (25 oficerów, 17 podoficerów, 34 szeregowców) 
i 2 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3688, Etat nr 32/179 Oddziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Żagań, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
28 Dodatkowo na każdy oddział i wydział terenowy Zarządu WSW POW i SOW przypadał jeden służbowy 
pies śledczy. 
29 Stan etatowy Oddziału WSW Gdynia-Oksywie wynosił 72 żołnierzy (28 oficerów, 13 podoficerów, 31 
szeregowców) i 3 pracowników cywilnych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3704, Etat nr 32/195 Oddziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Gdynia-Oksywie, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
30 Stan etatowy Wydziału WSW Hel wynosił 37 wojskowych (12 oficerów, 9 podoficerów, 16 szeregowców) 
i 1 pracownik kontraktowy. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3711, Etat nr 32/201 Wydziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Hel, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
31 Stan etatowy Wydziału WSW Ustka wynosił 34 wojskowych (10 oficerów, 8 podoficerów, 16 szeregowców) 
i 1 pracownik kontraktowy. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3713, Etat nr 32/204 Wydziału Wojskowej 
Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Ustka, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
32 Stan etatowy Wydziału WSW Świnoujście wynosił 43 wojskowych (12 oficerów, 11 podoficerów, 20 
szeregowców) i 2 pracownik kontraktowy. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3714, Etat nr 32/205 Wydziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Świnoujście, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
33 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie [szefa WSW] nr 0012/F/57, Warszawa 11 III 1957 r., k. 16–17. 
Dodatkowo na oddział i każdy wydział terenowy Oddziału WSW MW przypadał jeden służbowy pies śledczy. 
Początkowo Wydział WSW Gdańsk podlegał pod Oddział WSW Marynarki Wojennej, zob. AIPN, SWSW, 
2386/19491, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Mar[ynarki] Woj[ennej] nr 03 – 
Powołanie do służby nadterminowej, Gdynia, 31 I 1957 r., k. 6–7. Stan etatowy Wydziału WSW Gdańsk 
wynosił 56 wojskowych (17 oficerów, 11 podoficerów, 28 szeregowców) i 2 pracownik kontraktowy. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1544/73/3712, Etat nr 32/203 Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej 
Garnizonu Gdańsk, 10 I 1957 r., k. 1–4. 
34 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0011/F/57, 11 III 1957 r., k. 
15. 
35 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 007/F/57, Warszawa 20 II 
1957 r., k. 10. Formalnie już zarządzeniem szefa nr 0012/F/57 od 1 marca 1957 r. Wydział WSW Olsztyn był 
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zarządach WSW SOW i POW nastąpiły zmiany etatowe, w wydziałach II i III zmieniono 

liczebnie obsadę (w wydziale II z 17 żołnierzy do 9, a w wydziale III z 9 żołnierzy na 17)36. 

Był to wynik rotacji żołnierzy między wydziałami i uporządkowanie zadań zgodnie z 

pionami Szefostwa WSW. Wydział II stał się dochodzeniowo-porządkowym, a Wydział III 

odpowiadał za inwigilację37. W czerwcu 1957 r. rozformowano także odziały WSW w 

Wałczu i Giżycku38. 

 Strukturę Szefostwa wraz z zarządami i ich terenowymi jednostkami na przełomie 

stycznia/lutego 1957 r. prezentuje diagram nr 19: 

 

                                                
podporządkowany Zarządowi WSW WOW. Zob. ibidem, Zarządzenie [szefa WSW] nr 0012/F/57, Warszawa 
11 III 1957 r., k. 16–17. 
36 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/76, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0066/Org, 17 IV 1957 r., 
k. 174–177. 
37 Zarząd WSW WOW nie posiadał Wydziału III. Obserwacje dla niego realizowało Szefostwo WSW. 
38 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/75, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0045/Org., 8 VI 1957 r., k. 76–
83. Wtedy też wprowadzono nowe etaty dla wszystkich jednostek WSW. 
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 Poszczególnymi zarządami w 1957 r. kierowali: Zarządem WSW WOW: ppłk Jan 

Fotek – szef zarządu (zastąpiony w lutym 1958 r. przez p.o. szefa, płk Czesława 

Nowickiego), mjr Henryk Kućkowski – zastępca szefa zarządu ds. kontrwywiadu (następnie 

od listopada 1957 r. ppłk Jan Bitner, a w kwietniu 1959 r. funkcję tą objął ppłk. Włodzimierz 

Gorzkowski), ppłk Jerzy Markuszewski – zastępca szefa zarządu ds. dochodzeniowo-

porządkowych (do czerwca 1958 r.)39; Zarządem WSW SOW: ppłk Jerzy Mrówczyński – 

szef zarządu (zastąpiony w październiku 1960 r. przez cz.p.o. ppłk Ireneusza Krupę), ppłk 

Edward Poradko – zastępca szefa zarządu ds. kontrwywiadu, ppłk Józef Chmielewski – 

zastępca szefa zarządu ds. dochodzeniowo-porządkowych40; Zarządem WSW POW: szef 

zarządu – vacat prawdopodobnie do lipca 1957 r., później szefem został ppłk Jerzy Sateja 

(dotychczasowy szef Wydziału IV Analityczno-Sprawozdawczego Szefostwa WSW)41, 

ppłk Dominik Gerwicki – zastępca szefa zarządu ds. kontrwywiadu (do czerwca 1958 r., 

następnie zastępił go płk Robert Knapp), płk Robert Knapp – zastępca szefa zarządu ds. 

dochodzeniowo-porządkowych (do czerwca 1958 r.)42. 

 Po sformowaniu organów WSW szef Oddziału Ogólnego Szefostwa został 

zobligowany przez szefa WSW do przedstawienia do zatwierdzenia projekt terytorialnego 

podziału zakresu działania poszczególnych oddziałów i wydziałów w ramach Zarządów OW 

i Oddziału WSW Marynarki Wojennej. Natomiast jednostki Wojsk Lotniczych miano 

włączyć jako całkowite związki taktyczne do poszczególnych oddziałów i wydziałów WSW 

na terenie którego stacjonują sztaby tych związków, niezależnie od lokacji pododdziału tych 

wojsk na innym terenie, administracyjnie podległym innemu oddziałowi czy wydziałowi 

WSW. Szefowie zarządów WSW okręgów mogli w swoim zakresie ustalić terytorialny 

zasięg delegatur i posterunków WSW. Natomiast do obowiązku szefa Zarządu WSW POW 

należało informować dowódcę 3. Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego odnośnie 9. i 11. 

                                                
39 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 02/57, Warszawa 17 I 1957 
r., k. 6–7. Następnie zastępca szefa zarządu ds. porządkowych. Zob. ibidem, Rozkaz personalny [ministra 
obrony narodowej] nr 0706, Warszawa, 12 VII 1957 r., k. 37. 
40 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 02/57, Warszawa 17 I 1957 
r., k. 7. Następnie zastępca szefa zarządu ds. porządkowych. Zob. ibidem, Rozkaz personalny [ministra obrony 
narodowej] nr 0706, Warszawa, 12 VII 1957 r., k. 36. 
41 AIPN, SWSW, 2386/29629, Księga etatowa Zarządu WSW POW 1957–1962, k. 1v. 
42 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 02/57, Warszawa 17 I 1957 
r., k. 7. Następnie zastępca szefa zarządu ds. porządkowych. Zob. ibidem, Rozkaz personalny [ministra obrony 
narodowej] nr 0706, Warszawa, 12 VII 1957 r., k. 36. Od 5 VI 1958 r. mianowany z zastępcy szefa Zarządu 
WSW POW ds. porządkowych na zastępcę szefa Zarządu WSW POW ds. kontrwywiadu. CAW, Departament 
Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 
78. 
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Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego oraz 8. i 16. Dywizji Lotnictwa Szturmowego43. Niestety 

nie wiemy, kiedy ostatecznie szef Oddziału Ogólnego Szefostwa WSW przedstawił projekt 

podziału terytorialnego poszczególnych wydziałów i oddziałów WSW oraz kiedy on wszedł 

w życie. Kolejny, nowy podział terytorialny z 9 czerwca 1958 r. był spowodowany 

wprowadzeniem nowych etatów. Zarządzenie szefa WSW nr 0012 pozwalało zarządom 

WSW OW i Oddziałowi WSW MW w „wypadkach koniecznych” zmienić zasięg 

terytorialny podległych im oddziałów i wydziałów44. Kolejnym zarządzeniem szefa WSW 

nr 04 z 11 kwietnia 1961 r. ustalono nowy zasięg terytorialny poszczególnych wydziałów i 

oddziałów spowodowany także zmianami etatowymi45. Podobnie było rok później, w 

wyniku powołania wydziałów WSW związków taktycznych46. 

 W czerwcu 1957 r. nastąpiła zmiana etatów. Wydziały WSW w Rzeszowie, Lublinie, 

Ełku, Olsztynie (podległe Zarządowi WSW WOW) i Szczecinku (podległy Zarządowi 

WSW POW), przeformowano w oddziały. Zmiany te związane były z podniesieniem stanu 

osobowego jednostek. Zwiększono też znacznie liczbę delegatur, czyli najniższego 

samodzielnego ogniwa organów WSW, co zapowiadano już wcześniej47. Delegatury WSW 

podlegały bezpośrednio szefom terenowych oddziałów (wydziałów) WSW. Na czele 

delegatury stał szef, który był odpowiedzialny za pracę dochodzeniowo-porządkową i 

profilaktyczną. Podobnie jak szef terenowego oddziału (wydziału) WSW miał za zadanie 

współpracować z dowódcami jednostek wojskowych, dowódcami garnizonów, lokalnymi 

jednostkami MO i SB oraz sądami i prokuratorami wojskowymi48. Do głównych zadań 

delegatur należała praca dochodzeniowa (jako samodzielne terenowe jednostki ścigania 

karnego), operacyjno-poszukiwawcza i patrolowa. Planowano, że delegatura WSW będzie 

też „przystanią dla oficerów kontrwywiadu”49. Ponieważ pion prewencyjny w całych 

                                                
43 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 002/AB/57, Warszawa 22 I 
1957 r., k. 4–5. 
44 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0012, 9 VI 1958 r., k. 20. 
Brak wymienionego w zarządzeniu załącznika z zasięgiem terytorialnym oddziałów i wydziałów WSW. 
Zarządzenie to anulowało zarządzenie szefa WSW nr 002/AB/57 z 22 I 1957 r. Wobec tego nie znamy zasięgu 
terytorialnego jednostek terenowych WSW w tym okresie. 
45 AIPN, SWSW, 3426/76, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 04 w sprawie zasięgu 
terytorialnego oddziałów i wydziałów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 11 IV 1961 r., k. 23–48. 
46 AIPN, SWSW, 3426/77, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 010 w sprawie zasięgu 
terytorialnego oddziałów i wydziałów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 XI 1962 r., k. 43–78 
47 Już w lutym planowano rozbudowanie struktur organów WSW w oparciu o delegatury i posterunki, ale przy 
niewielkim wzroście stanu osobowego. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu 
KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 77 i 84. 
48 AIPN, SWSW, 2386/18755, Ramowy zakres obowiązków i uprawnień terenowych organów Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 24 VIII 1961 r., k. 10–11. 
49 Ppłk Tadeusz Pietrzak planował odnośnie oficerów kontrwywiadu w delegaturach WSW: „[…] on [oficer 
kontrwywiadu – dopisek BK] wtedy będzie mógł mieć swoją szafę i swoje materiały i tam bywać, rozmawiać 
wspólnie współdziałać z delegaturą czy posterunkiem”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady 
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organach był nowym tworem, często zdarzały się nieprawidłowości w pracy delegatur, 

szczególnie w pierwszym okresie funkcjonowania WSW (1957–1961)50. Rozmieszczenie 

delegatur WSW w początkowych latach działalności organów przedstawia tabela: 

 

Tabela nr 11. Rozmieszczenie delegatur i posterunków WSW w latach 1957-1961 
Poszczególne jednostki WSW Uwagi 
Zarząd WSW WOW   
Oddział WSW Modlin/Legionowo 4 IV 1960 przedyslokowany  
Posterunek Zambrów od 10 I 1957; 8 VI 1957 rozformowany 
Delegatura Ostrów Mazowiecki od 8 VI 1957 
Delegatura Legionowo/Modlin od 8 VI 1957; 4 IV 1960 przedyslokowana  
Delegatura Ciechanów od 8 VI 1957 
Delegatura Skierniewice od 8 VI 1957 
Oddział WSW Dęblin   
Delegatura Radom od 8 VI 1957 
Delegatura Tomaszów Mazowiecki od 8 VI 1957 
Delegatura Radzyń Podlaski/Biała Podlaska od 8 VI 1957; 11 III 1958 przedyslokowana  
Oddział WSW Kraków do 23 IX 1961 
Posterunek Mierzęcice od 10 I do 8 VI 1957 
Delegatura Zawiercie od 8 VI 1957; 4 IV 1960 rozformowana  

Delegatura Kielce 

od 11 III 1958 przeszeregowana z Oddziału 
WSW Rzeszów; 13 III 1959 przeszeregowana z 
powrotem pod Oddział WSW Rzeszów  

Delegatura Zakopane od 19 V 1958  

Delegatura Bielsko Biała/Oświęcim/Bielsko-Biała 
od 8 VI 1957; 13 III 1959 przedyslokowana; 4 IV 
1960 przedyslokowana z powrotem  

Wydział/Oddział WSW Rzeszów 8 VI 1957 przeformowany w oddział 
Delegatura Przemyśl od 10 I 1957 
Delegatura Jarosław od 8 VI 1957 
Delegatura Tarnów od 8 VI 1957 

Delegatura Kielce 

od 8 VI 1957; 11 III 1958 przeszeregowana pod 
Oddział WSW Kraków; 13 III 1959 z powrotem 
przeszeregowana pod Oddział WSW Rzeszów 

Wydział/Oddział WSW Lublin 8 VI 1957 przeformowany w oddział 
Delegatura Zamość od 8 VI 1957 
Delegatura Siedlce od 8 VI 1957 
Delegatura Chełm Lubelski od 8 VI 1957 
Delegatura Sandomierz/Nisko od 8 VI 1957; 19 V 1958 przedyslokowana  
Wydział/Oddział WSW Ełk przformowany w oddział od 8 VI 1957 

                                                
kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 77. Nic nie wskazuje jednak na to by w 
delegaturach byli osadzeni oficerowie KW. 
50 Zob. m.in. AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 14, 21 I 1961 
r., k. 53; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 021, 7 II 1961 r., k. 76; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0109, 26 V 1961 r., k. 332–333. 
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Delegatura Orzysz od 8 VI 1957; 7 VIII 1961 rozformowana  
Delegatura Białystok od 8 VI 1957 
Delegatura Giżycko od 8 VI 1957 

Wydział/Oddział WSW Olsztyn 
do 1 IV 1957 pod Zarządem WSW POW; 8 VI 
1957 przeformowany w oddział 

Delegatura Lidzbark Warmiński 
8 VI 1957 przeszeregowana z Oddziału WSW 
Giżycko 

Delegatura Mrągowo od 8 VI 1957 
Delegatura Morąg od 8 VI 1957 
Oddział WSW Giżycko 8 VI 1957 rozformowany  

Delegatura Lidzbark Warmiński 
od 10 I 1957; 8 VI 1957 przeszeregowany pod 
Oddział WSW Olsztyn 

Zarząd WSW SOW   
Oddział WSW Katowice/Gliwice 15 XI 1957 przedyslokowany 

Delegatura Wałbrzych 
od 10 I 1957; 19 V 1958 przeszeregowana pod 
Oddział WSW Opole  

Delegatura Bytom od 8 VI 1957 
Delegatura Gliwice/Katowice od 8 VI 1957; 15 XI 1957 przedyslokowana  
Delegatura Dąbrowa Górnicza od 8 VI 1957 
Delegatura Zabrze od 8 VI 1957 
Oddział WSW Wrocław   
Delegatura Oleśnica od 8 VI 1957 
Delegatura Brzeg nad Odrą od 8 VI 1957 
Delegatura Jelenia Góra od 8 VI 1957 
Oddział WSW Krosno Odrzańskie   
Delegatura Gubin od 10 I 1957 
Delegatura Sulęcin od 10 I 1957, 8 VI 1957 rozformowana 
Delegatura Międzyrzec od 8 VI 1957 
Delegatura Gorzów Wielkopolski od 8 VI 1957 
Delegatura Zielona Góra/Sulechów od 8 VI 1957; 4 IV 1960 przedyslokowana  
Delegatura Słubice od 4 IV 1960 
Oddział WSW Poznań   
Delegatura Powidz od 8 VI 1957 
Delegatura Leszno od 8 VI 1957 
Delegatura Pleszew/Ostrów Wielkopolski od 8 VI 1957; 13 III 1959 przedyslokowana  
Oddział WSW Łódź   
Delegatura Głowno od 8 VI 1957; 19 V 1958 rozformowana  
Delegatura Łask od 4 II 1958 
Delegatura Łęczyca od 4 II 1958 
Delegatura Regny od 8 VI 1957 
Oddział WSW Opole   
Delegatura Nysa od 10 I 1957 
Delegatura Częstochowa od 8 VI 1957 
Delegatura Wałbrzych/Świdnica od 19 V 1958; 4 VII 1958 przedyslokowana  
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Delegatura Bolesławiec 
4 IV 1960 przeszeregowana z Oddziału WSW 
Żagań 

Oddział WSW Żagań   

Delegatura Bolesławiec 
od 8 VI 1957; 4 IV 1960 przeszeregowana pod 
Oddział WSW Opole 

Delegatura Zgorzelec od 8 VI 1957 
Delegatura Żary od 8 VI 1957 
Delegatura Głogów od 19 V 1958 
Zarząd WSW POW   
Oddział WSW Koszalin   
Delegatura Słupsk od 10 I 1957; 13 III 1959 rozformowana  

Delegatura Świdwin 
od 10 I 1957; 8 VI 1957 przeszeregowana pod 
Oddział WSW Szczecin  

Delegatura Kołobrzeg od 8 VI 1957 
Delegatura Trzebiatów od 8 VI 1957 
Oddział WSW Elbląg   
Delegatura Braniewo od 10 I 1957 

Posterunek/Delegatura Malbork 
od 10 I 1957, 8 VI 1957 przeformowana w 
delegaturę 

Delegatura Orneta od 8 VI 1957 
Oddział WSW Bydgoszcz   
Delegatura Toruń od 8 VI 1957 
Delegatura Inowrocław od 8 VI 1957 
Delegatura Włocławek od 13 III 1959 
Oddział WSW Szczecin   
Delegatura Świdwin od 8 VI 1957 
Delegatura Stargard Szczeciński od 8 VI 1957 

Delegatura Choszczno 
od 19 V 1958; 13 III 1959 przeszeregowana do 
Oddziału WSW Szczecinek  

Delegatura Goleniów od 19 V 1958 
Wydział WSW Grudziądz   
*Delegatura Chełmno Pomorskie od 13 III 1959 
Wydział/Oddział WSW Szczecinek 8 VI 1957 przeformowany w oddział 
Delegatura Budowo od 8 VI 1957 
Delegatura Czarne od 8 VI 1957 

Delegatura Wałcz 
od 8 VI 1957 sformowana na miejsce Wydziału 
WSW Wałcz 

Delegatura Piła 
od 8 VI 1957 przeszeregowana z Wydziału WSW 
Wałcz 

Delegatura Mirosławiec 

od 8 VI 1957 przeformowana z posterunku i 
przeszeregowana z Oddziału WSW Wałcz; 13 III 
1959 rozformowana  

Delegatura Choszczno 
od 13 III 1959 przeszeregowana z Oddziału 
WSW Szczecin 

*Delegatura Debrzno od 8 VI 1957 
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Wydział WSW Gdańsk do 11 III 1957 podległy pod Oddział WSW MW 
Wydział WSW Wałcz 8 VI 1957 rozformowany  

Delegatura Piła 
od 10 I 1957; 8 VI 1957 przeszeregowana pod 
Oddział WSW Szczecinek 

Posterunek Mirosławiec 

od 10 I 1957; 8 VI 1957 przeformowany w 
delegaturę i przeszeregowany pod Oddział 
WSW Szczecinek  

Oddział WSW Marynarki Wojennej Gdynia   
Oddział WSW Gdynia-Oksywie   
Delegatura Cewice od 19 V 1958 
Wydział WSW Hel   
Wydział WSW Ustka   
Wydział WSW Świnoujście   
Delegatura Dziwnów od 19 V 1958 
Oddział WSW Warszawa do 11 III 1957 podległy Zarządowi WSW WOW 
Delegatura WSW Łask od 8 VI 1957; 4 II 1958 rozformowana  
Delegatura WSW Łęczyca od 8 VI 1957; 4 II 1958 rozformowana  

* W etacie 32/240 Wydziału WSW Grudziądz błędnie wpisane Chełm Pomorski zamiast Chełmno 
Pomorskie. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/438, Etat nr 32/240 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Grudziądz, 8 VI 1957 r., k. 4. 

** W etacie 32/234 Oddziału WSW Szczecinek błędnie wpisane Dębrzno zamiast Debrzno. Zob. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/329, Etat nr 32/234 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecinek, 
8 VI 1957 r., k. 5. 
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/4125; ibidem, 1678/84/14; ibidem, 1678/84/119; ibidem, 
1678/84/322; ibidem, 1678/84/323; ibidem, 1678/84/324; ibidem, 1678/84/325; ibidem, 
1678/84/326; ibidem, 1678/84/327; ibidem, 1678/84/328; ibidem, 1678/84/329; ibidem, 
1678/84/424; ibidem, 1678/84/425; ibidem, 1678/84/426; ibidem, 1678/84/427; ibidem, 
1678/84/428; ibidem, 1678/84/429; ibidem, 1678/84/430; ibidem, 1678/84/431; ibidem, 
1678/84/432; ibidem, 1678/84/433; ibidem, 1678/84/434; ibidem, 1678/84/435; ibidem, 
1678/84/436; ibidem, 1678/84/437; ibidem, 1678/84/438. 

 

 Nowe etaty z 8 czerwca 1957 r. wprowadziły w miejsce wydziałów I i II oddziały, 

pozostawiając w Zarządzie WSW SOW i POW wydziały III, odpowiedzialne za obserwację 

i technikę operacyjną. Dodatkowo w Zarządzie WSW WOW zlikwidowano komendę 

ochrony przez co zarząd ten strukturalnie składał się z kierownictwa, Oddziału I, Oddziału 

II i sekretariatu w przeciwieństwie do rozbudowanych pozostałych dwóch zarządów 

okręgów51. 4 kwietnia 1960 r. zlikwidowano w zarządach sekretariaty, a w ich miejsce 

wprowadzono wydziały IV o szerokim zakresie organizacyjnym i operacyjno-

ewidencyjnym. Wydziałowi IV zarządu WSW okręgu podlegała komenda ochrony, pluton 

                                                
51 Na krótko, bo w okresie 13 III 1959–4 IV 1960 przy Zarządzie WSW WOW utworzono komendę ochrony. 
Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/421, Etat nr 32/210 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Warszawskiego OW, 8 VI 1957 r., k. 2–5. 
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wartowniczy (tylko w zarządach OW SOW i POW) oraz drużyna samochodowa. Od 13 

września 1961 r. wprowadzono do etatu starszego pomocnika wydziału ds. doboru52, a od 6 

grudnia tego roku starszego pomocnika szefa wydziału ds. organizacyjno-mobilizacyjnych 

– obaj podlegali pod Wydział IV zarządów terenowych. Stan wyjściowy poszczególnych 

zarządów wyglądał następująco: Zarząd WSW WOW – 1 generał, 22 oficerów, 7 

podoficerów, 11 szeregowców (razem 53 wojskowych) i 4 pracowników kontraktowych; 

Zarząd WSW SOW – 1 generał, 51 oficerów, 11 podoficerów, 36 szeregowców (w sumie 

99 żołnierzy) i 4 pracowników kontraktowych; Zarząd WSW POW – 1 generał, 50 oficerów, 

10 podoficerów, 33 szeregowców (razem 94 wojskowych) i także 4 pracowników 

kontraktowych53. Rozrosły się też liczebnie niektóre oddziały poszczególnych zarządów, co 

było spowodowane głównie sformowaniem przy oddziałach WSW delegatur, w których 

służyło średnio 8–13 żołnierzy54. W oddziałach i wydziałach WSW terenowych 

pozostawiono w etatach po dwóch pracowników kontraktowych, podobnie jak w etatach ze 

stycznia 1957 r. 

 Przykładowo w Zarządzie WSW WOW, w Oddziale WSW Kraków nastąpił wzrost 

z 76 do 82 wojskowych, gdzie zlikwidowano posterunek w Mierzęcicach, ale sformowano 

dwie delegatury: w Zawierciu i Bielsku-Białej55. Stan osobowy Oddziału w Dęblinie wzrósł 

z 53 do 76 żołnierzy, spowodowane sformowaniem trzech delegatur: w Radomiu, 

Tomaszowie Mazowieckim i Radzyniu Podlaskim56. W Oddziale WSW Modlin nastąpił 

wzrost z 87 do 101 wojskowych, gdzie zlikwidowano posterunek w Zambrowie, ale 

sformowano cztery delegatury: w Ostrowie Mazowieckim, Legionowie, Ciechanowie i 

Skierniewicach57. Stan osobowy Oddziału WSW Ełk wzrósł z 48 do 85 wojskowych. 

                                                
52 Od września 1961 r. zaczyna powstawać nowy pion zajmujący się doborem żołnierzy do służb w jednostkach 
specjalnych oraz w służbach specjalnych (WSW, Zarząd II SG WP). 
53 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/421, Etat nr 32/210 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Warszawskiego OW, 8 VI 1957 r., k. 2–5; ibidem, 1678/84/422, Etat nr 32/211 Zarządu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Śląskiego Okręgu Wojskowego, 8 VI 1957 r., k. 2–5; ibidem, 1678/84/423, Etat nr 32/212 
Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojsk[owego], 8 VI 1957 r., k. 2–5. 
54 Były także liczniejsze delegatury, jak choćby w Nysie, gdzie było 15, a następnie 18 wojskowych (zob. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/328, Etat nr 32/227 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Opole, 8 VI 
1957 r., k. 1, 3v–4) czy w Międzyrzeczu, gdzie służyło 14 żołnierzy (zob. ibidem, 1678/84/322, Etat nr 32/216 
Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Krosno Odrzańskie, 8 VI 1957 r., k. 1 i 4). Z wszystkich etatów 
WSW zniknęły służbowe psy śledcze. 
55 Stan etatowy Oddziału WSW Kraków wynosił 26 oficerów, 26 podoficerów, 30 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/326, Etat nr 32/223 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Kraków, 8 VI 1957 r., k. 
1–5v. 
56 Stan etatowy Oddziału WSW Dęblin wynosił 24 oficerów, 23 podoficerów, 29 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/426, Etat nr 32/222 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dęblin, 8 VI 1957 r., k. 1–
4v. 
57 Stan etatowy Oddziału WSW Modlin wynosił 31 oficerów, 31 podoficerów, 39 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/427, Etat nr 32/224 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Modlin [Legionowo], 8 
VI 1957 r., k. 1–6. 
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Podporządkowano mu trzy delegatury: w Orzyszu, Białymstoku i Giżycku58. Oddział WSW 

Olsztyn podniósł stan osobowy z 52 do 80 żołnierzy. Przyporządkowano mu trzy delegatury: 

w Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Morągu59. Oddziałowi WSW Rzeszów 

podporządkowano oprócz delegatury w Przemyślu dodatkowe trzy: w Jarosławiu, Tarnowie 

i Kielcach. Oddział ten zwiększył się więc z 65 do 91 żołnierzy60. Oddział w Lublinie 

powiększył stan osobowy prawie podwójnie, bo z 58 do 101 wojskowych. 

Przyporządkowano mu też cztery delegatury: w Zamościu, w Siedlcach, w Chełmie 

Lubelskim oraz w Sandomierzu61. 

 Natomiast w Zarządzie WSW SOW, w Oddziale WSW Wrocław nastąpił wzrost 

jedynie o 3 osoby – ze 113 na 116 żołnierzy mimo sformowania trzech delegatur: w 

Oleśnicy, Brzegu nad Odrą i Jeleniej Górze62. Stan osobowy w Oddziale WSW Łódź 

wynosił teraz 87 wojskowych (poprzednio 88), pomimo sformowania dwóch delegatur: w 

Głownie i Regnach63. Oddział WSW Opole liczył wcześniej 86 żołnierzy, teraz 83 mimo 

podporządkowania nowoutworzonej delegatury w Częstochowie (delegatura w Nysie 

pozostała przy oddziale)64. W Oddziale WSW Poznań stan osobowy wzrósł z 92 do 101 

wojskowych, gdzie sformowano trzy delegatury: w Powidzu, Lesznie i Pleszewie65. Stan 

osobowy Oddziału WSW Katowice wynosił 142 wojskowych (poprzednio 124) i 2 

pracowników kontraktowych66. W połowie listopada 1957 r. oddział ten przedyslokowano 

                                                
58 Stan etatowy Oddziału WSW Ełk wynosił 24 oficerów, 26 podoficerów, 35 szeregowców. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1678/84/433, Etat nr 32/232 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Ełk, 8 VI 1957 r., k. 1–6. 
59 Stan etatowy Oddziału WSW Olsztyn wynosił 25 oficerów, 24 podoficerów, 31 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/434, Etat nr 32/233 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Olsztyn, 8 VI 1957 r., k. 
1–5v. 
60 Stan etatowy Oddziału WSW Rzeszów wynosił 23 oficerów, 30 podoficerów, 38 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/431, Etat nr 32/230 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rzeszów, 8 VI 
1957 r., k. 1–6. 
61 Stan etatowy Oddziału WSW Lublin wynosił 27 oficerów, 32 podoficerów, 42 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/432, Etat nr 32/231 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Lublin, 8 VI 1957 r., k. 1–
6. 
62 Stan etatowy Oddziału WSW Wrocław wynosił 37 oficerów, 35 podoficerów, 44 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/424, Etat nr 32/215 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Wrocław, 8 VI 
1957 r., k. 1–4v. 
63 Stan etatowy Oddziału WSW Łódź wynosił 22 oficerów, 26 podoficerów, 39 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/429, Etat nr 32/228 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Łódź, 8 VI 1957 r., k. 1–
4v. 
64 Stan etatowy Oddziału WSW Opole wynosił 27 oficerów, 26 podoficerów, 30 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/328, Etat nr 32/227 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Opole, 8 VI 1957 r., k. 1–
6. 
65 Stan etatowy Oddziału WSW Poznań wynosił 33 oficerów, 30 podoficerów, 38 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/430, Etat nr 32/229 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Poznań, 8 VI 1957 r., k. 
1–5. 
66 Stan etatowy Oddziału WSW Katowice wynosił 45 oficerów, 46 podoficerów, 51 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/14, Etat nr 32/217 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Katowice [Gliwice], 
8 VI 1957 r., k. 1–5. 
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do Gliwic, jednocześnie zmieniając nazwę na Oddział WSW Gliwice, a co za tym idzie 

również przeniesiono delegaturę WSW Gliwice do Katowic. Ostateczne zmiany miały 

nastąpić do 30 listopada 1957 r.67 Prawdopodobnie było to podyktowane dużym problemem 

z zakwaterowaniem żołnierzy w Katowicach, gdzie nie było dla nich miejsca68. Oddział 

WSW Żagań liczył teraz 83 wojskowych (poprzednio 76) wraz z delegaturą w Bolesławcu, 

Zgorzelcu i Żarach69. W Oddziale WSW Krosno Odrzańskie było tylko 104 żołnierzy 

(wcześniej 122) mimo sformowania trzech nowych delegatur: w Międzyrzeczu, Gorzowie 

Wielkopolskim i Zielonej Górze, a rozformowaniu jednej w Sulęcinie (pozostała delegatura 

w Gubinie)70. 

 W Zarządzie WSW POW, w Oddziale WSW Koszalin ilość wojskowych spadła o 

25 osób w porównaniu do poprzedniego etatu pomimo utrzymania jednej delegatury w 

Słupsku (drugą, w Świdwinie podporządkowano pod Oddział WSW w Szczecinie) i 

sformowania dwóch dalszych: w Kołobrzegu i Trzebiatowie71. Rozrósł się za to Oddział 

WSW Szczecinek z 48 do 113 żołnierzy. Przyporządkowano mu sześć delegatur: w 

Budowie, Czarnych, Wałczu, Pile, Mirosławcu i Debrznie72. Oddział WSW Elbląg liczył 85 

wojskowych, czyli nastąpił spadek o 2 osoby pomimo sformowania dwóch delegatur 

(pozostała delegatura w Braniewie): w Malborku (ze zlikwidowanego posterunku) oraz w 

Ornecie73. Stan osobowy Oddziału WSW w Bydgoszczy wzrósł także nieznacznie, bo z 84 

do 86 żołnierzy mimo sformowania dwóch delegatur: w Toruniu i Inowrocławiu74. W 

                                                
67 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/79, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0168/Org., 11 IX 1957 r., 
k. 32–34; ibidem, 1678/84/14, Etat nr 32/217 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Katowice [Gliwice], 
8 VI 1957 r., k. 1–5.  
68 Podobne problemy z zakwaterowaniem były w Łodzi i Krakowie, ale ostatecznie zostały szybko rozwiązane. 
Zob. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 83. 
69 Stan etatowy Oddziału WSW Żagań wynosił 25 oficerów, 26 podoficerów, 32 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/327, Etat nr 32/226 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Żagań, 8 VI 1957 r., k. 1–
5. 
70 Stan etatowy Oddziału WSW Krosno Odrzańskie wynosił 32 oficerów, 33 podoficerów, 39 szeregowców. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/322, Etat nr 32/216 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Krosno 
Odrzańskie, 8 VI 1957 r., k. 1–6v. 
71 Stan etatowy Oddziału WSW Koszalin wynosił 28 oficerów, 29 podoficerów, 33 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/325, Etat nr 32/221 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Koszalin, 8 VI 
1957 r., k. 1–4v. 
72 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecinek wynosił 28 oficerów, 39 podoficerów, 46 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/329, Etat nr 32/234 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecinek, 8 VI 
1957 r., k. 1–6v. 
73 Stan etatowy Oddziału WSW Elbląg wynosił 29 oficerów, 26 podoficerów, 30 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/324, Etat nr 32/220 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Elbląg, 8 VI 1957 r., k. 1–
5v. 
74 Stan etatowy Oddziału WSW Bydgoszcz wynosił 25 oficerów, 31 podoficerów, 30 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/425, Etat nr 32/219 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Bydgoszcz, 8 VI 
1957 r., k. 1–5. 
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Oddziale WSW Szczecin stan osobowy wzrósł z 77 do 91 wojskowych wraz ze 

sformowaniem dwóch delegatur: w Świdwinie i Stargardzie Szczecińskim75. Stan osobowy 

w Wydziale WSW Grudziądz spadł o 4 wojskowych do liczby 4576, a Wydziału WSW 

Gdańsk z 56 do 39 żołnierzy77. 

 Rozmieszczenie delegatur w tak czasami małych miejscowościach było 

spowodowane, że w ich okolicy znajdowały się obiekty lub jednostki wojskowe. Na 

przykład w Regnach umiejscowiona była 1. Centralna Składnica Uzbrojenia (JW 1530), w 

Bielsku-Białej 23. dywizjon artylerii armat (JW 1063), w Radomiu, Ornecie, Zegrzu, 

Malborku, Tomaszowie Mazowieckim – pułki lub bataliony lotniczo-techniczne78, a w 

Debrznie 11. plm OPL/OPK (JW 3779). W Częstochowie stacjonował na przykład 6. pz (JW 

1598), a Skierniewicach 2. pz (JW 2232), w Ciechanowie 3.pz (JW 2671), w Morągu 94. pz 

(JW 4276), 55. dah (JW 3645/2459), 95. dah (JW 4889), 19. dar (JW 2629) oraz 39 szkolny 

dywizjon artylerii (JW 3851), w Powidzu 38. plm OPL (JW 5401), w Lesznie 80. paplot 

(JW 3477)79. Stąd potrzeba była zabezpieczenia tego typu jednostek głównie siłami 

porządkowymi. 

 Do 15 czerwca 1958 r. przeformowano na nowe etaty Szefostwo WSW, Oddział 

WSW Warszawa oraz 90. kompanię samochodową, a w pozostałych etatach organów WSW 

wprowadzono szereg zmian. Było to spowodowane m.in. powstaniem nowego Zarządu 

WSW WL i OPL OK80. 13 marca 1959 r. przeformowano Wydział WSW Gdańsk w oddział, 

jednocześnie podporządkowano mu delegaturę w Słupsku (przeszeregowaną z Oddziału 

WSW Koszalin). Zwiększył się więc stan osobowy oddziału z 39 do 70 wojskowych81. 

Struktury poszczególnych zarządów WSW okręgów wojskowych na przełomie lat 

1959/1960 wyglądały następująco, co ilustrują diagramy nr 20–22: 

                                                
75 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecin wynosił 32 oficerów, 27 podoficerów, 32 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/323, Etat nr 32/218 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecin, 8 VI 
1957 r., k. 1–6v. 
76 Stan etatowy Wydziału WSW Grudziądz wynosił 14 oficerów, 13 podoficerów, 18 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/438, Etat nr 32/240 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Grudziądz, 8 VI 
1957 r., k. 1–4. 
77 Stan etatowy Wydziału WSW Gdańsk wynosił 11 oficerów, 12 podoficerów, 16 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1544/73/4125, Etat nr 32/239 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdańsk, 8 VI 1957 r., k. 
1–3v. 
78 Dodatkowo w Radomiu umiejscowione były warsztaty lotnicze i 6. plm (JW 4520). 
79 J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960: skład bojowy, struktury organizacyjne i 
uzbrojenie, Toruń 2005, s. 432–433. 
80 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/82, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 004/Org., 19 V 1958 r., k. 10–
35v. 
81 Stan etatowy Oddziału WSW Gdańsk wynosił 22 oficerów, 21 podoficerów, 27 szeregowców. Ilość 
pracowników kontraktowych zwiększyła się z jednego do dwóch. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/449, Etat 
nr 32/253 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdańsk, 13 III 1959 r., k. 1–4v. 
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 Dopiero w połowie 1961 r. unormowano zakres działalności jednostek terenowych 

WSW. Zarządzeniem szefa WSW nr 08 z 24 czerwca 1961 r. wprowadzono ramowy zakres 

obowiązków i uprawnień terenowych organów WSW82. Według tego ramowego zakresu w 

skład WSW wchodziły organy terenowe: zarządy WSW okręgów, Zarząd WSW WL i OPL 

OK, Oddział WSW MW oraz jednostki im podległe (oddziały/wydziały wraz z podległymi 

                                                
82 AIPN, SWSW, 2386/18755, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 08 w sprawie zakresu 
obowiązków i uprawnień terenowych organów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 24 VI 1961 r., k. 1. 
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delegaturami)83. Na czele zarządów (oddziału) okręgów (rodzaju sił zbrojnych) stał szef, 

który organizował, kierował i nadzorował wykonywanie zadań WSW na szczeblu 

terenowym. Kierował m.in. współdziałaniem podległych mu oddziałów i wydziałów z 

dowódcami garnizonów i jednostek wojskowych, a także innymi organami (np. Milicją 

Obywatelską i Służbą Bezpieczeństwa). Szef wydawał decyzję o werbunku TW, zakładaniu 

spraw ewidencji operacyjnej, LK i stosowaniu przedsięwzięć operacyjnych. Dysponował 

także funduszem operacyjnym. Posiadał uprawnienia w zakresie wyznaczania (i zwalniania) 

na stanowiska służbowe w stosunku do podległych mu żołnierzy WSW (do etatowego 

stopnia kapitana włącznie) oraz pracowników cywilnych. Odpowiedzialny był za 

organizowanie szkoleń podległych mu żołnierzy wobec których posiadał możliwość 

nadawania kar dyscyplinarnych bądź nagród. Szef posiadał swojego zastępcę, który mógł 

go zastępować we wszystkich sprawach w czasie jego nieobecności84. Organami 

wykonawczymi szefa zarządu (oddziału) okręgu (rodzaju sił zbrojnych) były: 

 – Oddział I (w Oddziale WSW MW wydział) – odpowiedzialny m.in. za 

organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy kontrwywiadowczej prowadzonej 

przez terenowe oddziały (wydziały) WSW, prowadzenie rozpracowań agenturalnych 

wymagających większych kwalifikacji85, ochrony sztabu okręgu (rodzaju sił zbrojnych), 

pracy ofensywnej na zagranicę; 

 – Oddział II (w Oddziale WSW MW wydział) – zajmował się organizowaniem, 

koordynowaniem i nadzorowaniem pracy dochodzeniowo-porządkowej prowadzonej przez 

terenowe oddziały (wydziały) WSW, przeprowadzał analizy pracy dochodzeniowej, 

operacyjnej i profilaktycznej, służby konwojowej i porządkowej oraz prowadził sprawy 

ewidencji operacyjnej i dochodzeń w poważniejszych sprawach, a także nadzorował pracę 

inspektorów samochodowych. Wyjątek stanowił Oddział II Zarządu WSW WL i OPL OK, 

który prowadził ochronę kontrwywiadowczą dowództwa WL i OPL OK oraz jednostek 

stacjonujących na terenie garnizonu warszawskiego i innych garnizonów podległych 

bezpośrednio temu dowództwu (na prawach terenowego oddziału WSW); 

 – Wydział III (za wyjątkiem Zarządu WSW WOW) – wykonywał obserwację 

zewnętrzną, tajną fotografię, podsłuch lokalowy, tajne zatrzymanie, tajną rewizję, wywiad, 

                                                
83 Ibidem, Ramowy zakres obowiązków i uprawnień terenowych organów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
24 VIII 1961 r., k. 3–4. 
84 Ibidem, k. 4–5. 
85 Wynika z tego, że terenowe jednostki były traktowane dość pobłażliwie w tej kwestii. Także pod względem 
awansu. Zrzucenie kogoś z Szefostwa WSW do zarządów WSW okręgów nie było traktowane jako awans. 
Wprost przeciwnie. Za klęska zupełną było przesunięcie kogoś do terenowych jednostek WSW. 
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ustalenie, wykonanie fotokopii dokumentów operacyjnych oraz wykrywanie PL. 

Dodatkowo brał udział w zadaniach narzuconych przez Oddział III SWSW, wypożyczał 

sprzęt techniczny i prowadził jego ewidencję; 

 – Wydział IV – prowadził ewidencję operacyjną (obejmującą także podległe mu 

terenowe oddziały/wydziały), sporządzał sprawozdania statystyczno-analityczne, 

organizował łączność szyfrową, prowadził sekretariat zarządu (oddziału), pracę 

organizacyjno-mobilizacyjną oraz gospodarkę pojazdami, a także wykonywał funkcję 

związaną z ochroną zarządu (oddziału); 

 – w skład zarządów (oddziału) okręgu (równorzędnego) wchodzili ponadto 

oficerowie ds. kadr, instruktorzy polityczni oraz szefowie zaopatrzenia finansowego86. 

 Terenowe oddziały (wydziały) WSW według zakresu obowiązków były 

podporządkowane zarządom (oddziałowi) okręgów (rodzaju sił zbrojnych) i prowadziły 

pracę kontrwywiadowczą oraz dochodzeniowo-śledczą w garnizonach i jednostkach 

(zakładach, instytucjach)87. Na ich czele stali szefowie organu, którzy podlegali 

bezpośrednio szefowi zarządu (oddziału) okręgów (rodzaju sił zbrojnych). Szefowie 

posiadali swoich zastępców, ds. kontrwywiadu oraz ds. dochodzeniowo-porządkowych. Do 

zadań szefa oddziału (wydziału) należało kierowanie i nadzorowanie całokształtu pracy 

organu terenowego (wraz z podległymi delegaturami), prowadzenie osobiście (bądź za 

pomocą zastępcy ds. kontrwywiadu) poważniejszych spraw ewidencji operacyjnej, 

gospodarki przydzielonym funduszem operacyjnym, wykonywanie zadań stawianych przez 

dowódców garnizonów w zakresie utrzymania porządku i dyscypliny oraz poleceń sądów i 

prokuratorów wojskowych w zakresie prowadzonych dochodzeń. Szef musiał także 

utrzymywać współpracę z dowódcami jednostek (zakładów i instytucji) wojskowych na 

odcinku zabezpieczenia wojska oraz z terenowymi jednostkami SB i MO w zakresie 

wymiany doświadczeń oraz wykonywanych zadań (poszukiwanie dezerterów, broni, 

prowadzenie spraw ewidencji operacyjnej, zabezpieczenie otoczenia jednostki wojskowej). 

Odpowiedzialny był za przeprowadzanie szkoleń podległych mu żołnierzy wobec których 

mógł stosować kary dyscyplinarne i nagrody88. 

                                                
86 AIPN, SWSW, 2386/18755, Ramowy zakres obowiązków i uprawnień terenowych organów Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 24 VIII 1961 r., k. 5–8. 
87 Za wyjątkiem oddziałów (wydziałów) WSW WL i OPL OK, które prowadziły działalność 
kontrwywiadowczą, a tylko niektóre z nich również dochodzeniowo-porządkową. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18755, Ramowy zakres obowiązków i uprawnień terenowych organów Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
24 VIII 1961 r., k. 8. 
88 AIPN, SWSW, 2386/18755, Ramowy zakres obowiązków i uprawnień terenowych organów Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 24 VIII 1961 r., k. 9–10. 
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 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 028 z 4 kwietnia 1960 r. wprowadziło 

nowy etat Oddziału WSW Gliwice (z nr 32/217 na nr 32/258) ostanie osobowym 94 

żołnierzy i 2 pracowników kontraktowych. Zarządzenie powyższe wprowadzało liczne 

poprawki do etatów jednostek terenowych WSW. W zarządach WSW okręgów powołano 

Wydziały IV (organizacyjne), którym podporządkowano komendy ochrony wraz z plutonem 

wartowniczym (oprócz Zarządu WSW WOW, który nie posiadał takiego plutonu) i drużyną 

samochodową89. 

 Zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 063/Org z 7 sierpnia 1961 

r. rozformowano delegaturę WSW Orzysz (podlegała Oddziałowi WSW Ełk) a na jej 

miejsce powołano Wydział WSW Orzysz (JW 4133) podległy szefowi Zarządu WSW 

WOW, który do dnia 15 września został sformowany o stanie osobowym 36 żołnierzy i 2 

pracowników cywilnych90. Szefem Wydziału WSW Orzysz został mjr Wacław Główka, 

dotychczasowy zastępca szefa Oddziału WSW Ełk ds. porządkowych91.  

 Kolejna, duża reorganizacja terenowych organów WSW nastąpiła według 

zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP z 23 września 1961 r.92 Była ona następstwem 

dyrektywy ministra obrony narodowej z 28 czerwca 1961 r., która planowała w latach 1961–

1965 zmodernizować i przeformować Siły Zbrojne PRL dostosowując je do wskaźników 

narzuconych przez dowództwo Armii Sowieckiej. W ramach udziału w Układzie 

Warszawskim „ludowe” WP miało dozbroić się w broń rakietową o zasięgu taktycznym oraz 

przeciwpancernym. Przezbroić do 1965 r. i w 100 proc. wyposażyć dywizje pancerne i pułki 

czołgów w dywizjach zmechanizowanych na czołgi (T-54-A i T-55), a pozostałe związki 

taktyczne na czołgi T-34-85. Wszystkie rodzaje czołgów były konstrukcji sowieckiej z 

okresu II wojny światowej. Dodatkowo planowano także do 1965 r. uzupełnić jednostki w 

sprzęt łączności i radiolokacyjny oraz rozwinąć oddziały rozpoznania i przeciwdziałania 

radioelektronicznego. W celu podwyższenia gotowości bojowej i uzyskania jak najkrótszego 

czasu wprowadzenia do działań armii Siły Zbrojne PRL przeszły na nową strukturę 

organizacyjną związków taktycznych pozostawiając tylko dwa typy dywizji na czas „W” 

                                                
89 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/2, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org, Warszawa, 4 IV 
1960 r., k. 167–186v. 
90 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1143, Etat nr 32/260 Wydziału WSW Orzysz, 7 VIII 1961 r., k. 1–6. W 
Orzyszu stacjonowała 32. Łużycka Brygada Artylerii (JW 2225) wraz z 3. i 6. dywizjonem artylerii i 1. Baterią 
Techniczną. W 1961 r. brygada artylerii została przeformowana w brygadę rakiet operacyjno-taktycznych, ale 
nazwę w celu legendowania charakteru jednostki pozostawiono. Dla lepszej osłony brygady utworzono 
Wydział WSW Orzysz. 
91 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0183, Warszawa, 25 VIII 1961 r., k. 105. 
92 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/36, Zarządzenie organizacyjne nr 096/Org [szefa Sztabu Generalnego 
WP], 23 IX 1961 r., k. 106–109. 
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(wojny), ze zmniejszonym stanem osobowym: pancerną oraz zmechanizowaną93. Wraz z 

nową reorganizacją armii szło przeformowywanie organów WSW dla zapewnienia osłony 

kontrwywiadowczej jednostek przed penetracją armii państw zachodnich.  

 Głównym jednak punktem który spowodował zmianę myślenia i rozpoczął 

przeformowywanie organów WSW były ćwiczenia zorganizowane przez Naczelne 

Dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego noszące kryptonim 

„Burza”, które odbyły się na przełomie września-października 1961 r. (szerzej o tych 

ćwiczeniach zobacz podrozdziały VII.2. i VII.6.). 

 W ramach Zarządu WSW WOW sformowano do 30 października 1961 r. Wydział 

WSW 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie (JW 3264) z czterema sekcjami 

WSW batalionów powietrzno-desantowych (16. bpd Kraków, 9. bpd Niepołomice, 10. bpd 

Oświęcim, 19. bpd Bielsko-Biała) o stanie osobowym 56 żołnierzy i 1 pracownik cywilny 

oraz przeformowano Oddział WSW Kraków na Wydział WSW Rejonu Kraków (JW 4643) 

o stanie osobowym 44 żołnierzy i 1 pracownik cywilny94. Szefem Wydziału WSW Rejonu 

Kraków został mianowany ppłk Włodzimierz Kieres (zastępca szefa Oddziału WSW 

Kraków ds. KW), a zastępcą szefa Wydziału WSW 6. DPD – ppłk Józef Burda (zastępca 

szefa Oddziału WSW Kraków ds. porządkowych). Kierownikami sekcji WSW 6. DPD 

zostali: 16. bpd – kpt. Jan Półka (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Kraków ds. 

porządkowych), 9. bpd – kpt. Józef Rusał (pomocnik szefa Oddziału WSW Kraków ds. 

KW), 10. bpd – kpt. Józef Kwiatkowski (pomocnik szefa Oddziału WSW Kraków ds. 

porządkowych), a 19. bpd – kpt. Marian Bandoła (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW 

Kraków ds. KW)95. Pod Zarząd WSW WOW dalej podporządkowane były oddziały WSW 

                                                
93 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Dyrektywa [ministra obrony narodowej] nr 003/Org w sprawie 
głównych przedsięwzięć organizacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 1961–1965, Warszawa, 28 VI 
1961 r., k. 135–141. 
94 Stan etatowy Wydziału WSW Rejonu Kraków wynosił 10 oficerów, 13 podoficerów, 21 szeregowców, a 
Wydział WSW 6. DPD 16 oficerów, 9 podoficerów, 31 szeregowców. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0212, 6 X 1961 r., k. 173; CAW, Zarząd VI, 1678/84/454, Etat nr 32/265 
Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rejonu Kraków, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/1035, 
Etat nr 32/263 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Powietrzno-Desantowej, 23 IX 1961 r., k. 
1–5. Błędnie w: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, 
Katowice-Kraków 2019, s. 890 – tabela ze strukturami Zarządu WSW WOW, gdzie podany jest rok 1969 jako 
data sformowania Wydziału WSW 6. DPD Kraków. Wydział WSW 6. DPD w przeciwieństwie do innych 
wydziałów WSW związków taktycznych posiadał tylko jednego zastępcę szefa wydziału bez wskazania jego 
zakresu kompetencji. Wydziały WSW dywizji pancernych i zmechanizowanych posiadały dwóch zastępców 
szefów wydziałów ds. kontrwywiadu i ds. porządkowych. 6. DPD została sformowana już w czerwcu 1957 r. 
w Krakowie na bazie 6. DP. Zob. J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe…, s. 277. Szerzej o samej 6. DPD 
zob. H. Królikowski, 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa, Pruszków 1997. 
95 AIPN, SWSW, 3426/65 Rozkaz personalny [szefa WSW], 9 XI 1961 r., k. 247–248. 
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w Dęblinie, Legionowie, Rzeszowie, Lublinie, Ełku i Olsztynie96. Po reorganizacji Zarządu 

WSW WOW wyglądał on następująco: 

 

 

 

 W ramach Zarządu WSW POW sformowano także do 30 października 1961 r. 

Wydział WSW 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie (JW 3910) z trzema sekcjami 

WSW pułków zmechanizowanych (5. pz i 41. pz w Szczecinie, 9. pz w Stargardzie 

Szczecińskim) i jedną sekcją WSW pułku czołgów (16. pcz w Szczecinie), Wydział WSW 

8. Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie (JW 3830) z trzema sekcjami WSW pułków 

zmechanizowanych (32. pz i 82. pz w Kołobrzegu, 39. pz w Trzebiatowie) i jedną sekcją 

WSW pułku czołgów (9. pcz w Słupsku) według etatu nr 32/261 o stanie osobowym 52 

wojskowych i 1 pracownika cywilnego oraz Wydział WSW 16. Dywizji Pancernej w 

Elblągu (JW 3317) z trzema sekcjami WSW pułków czołgów (1. pcz i 58. pcz w Elblągu, 

14. pcz w Braniewie) i jedną sekcją WSW pułku zmechanizowanego (55. pz w Braniewie) 

oraz Wydział WSW 20. Dywizji Pancernej w Szczecinku (JW 2770) z trzema sekcjami 

WSW pułków czołgów (20. pcz w Stargardzie Szczecińskim, 28. pcz w Czarne, 68. pcz w 

                                                
96 Zob. diagram nr 23. Zarząd WSW WOW od 30 października 1961 r. Etaty tych oddziałów zostały 
unieważnione 30 VI 1962 r. wraz z wprowadzeniem nowych etatów. 
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Budowie) i jedną sekcją WSW pułku zmechanizowanego (49. pz w Wałczu) według etatu 

nr 32/262 o stanie osobowym 50 żołnierzy i 1 pracownik cywilny. W związku z tym 

przeformowano Oddział WSW Szczecin na Wydział WSW Rejonu Szczecin (JW 4749) 

według etatu nr 32/266 o stanie osobowym 48 wojskowych i 1 pracownik cywilny, Oddział 

WSW Koszalin na Wydział WSW Rejonu Koszalin (JW 4729) według etatu nr 32/268 o 

stanie osobowym 47 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, Oddział WSW Elbląg na Wydział 

WSW Rejonu Elbląg (JW 4743) według etatu nr 32/267 o stanie osobowym 39 żołnierzy i 

1 pracownik cywilny, Oddział WSW Szczecinek na Wydział WSW Rejonu Piła (JW 4817) 

według etatu nr 32/264 o stanie osobowym 49 żołnierzy i 1 pracownik cywilny97. Szefem 

Wydziału WSW Rejonu Elbląg został ppłk Wiktor Gryszanowicz (zastępca szefa Oddziału 

WSW Elbląg ds. KW), szefem WSW Rejonu Koszalin – mjr Ireneusz Konarski (starszy 

pomocnik szefa Oddziału WSW Koszalin ds. porządkowych), szefem Wydziału WSW 

Rejonu Szczecin – mjr Marian Owczarek (zastępca szefa Oddziału WSW Szczecinek ds. 

KW), szefem Wydziału WSW Rejonu Piła – mjr Rudolf Sekreta (starszy pomocnik szefa 

Oddziału I Zarządu WSW POW), zastępcą szefa Wydziału WSW 16. DPanc. ds. KW – ppłk 

Władysław Krukierek (zastępca szefa Oddziału WSW Elbląg ds. porządkowych), zastępcą 

szefa Wydziału WSW 20. DPanc. ds. porządkowych – mjr Jan Czarnecki (słuchacz WKDO 

WSW na WAP, pozostający wcześniej na etacie zastępcy szefa Oddziału WSW Szczecinek 

ds. porządkowych), a zastępcą szefa tegoż wydziału ds. KW – mjr Henryk Maciąg (zastępca 

szefa Oddziału WSW Szczecinek ds. KW), zastępcą szefa Wydziału WSW 8. DZ ds. KW – 

kpt. Adolf Bis (zastępca szefa Oddziału WSW Koszalin ds. KW), a zastępcą szefa tegoż 

wydziału ds. porządkowych – kpt. Kazimierz Witkowski (zastępca szefa Oddziału WSW 

Koszalin ds. porządkowych), zastępcą szefa Wydziału WSW 12. DZ ds. porządkowych – 

kpt. Ryszard Rybarczyk (szef Delegatury WSW Malbork Oddziału WSW Elbląg). 

                                                
97 Stan etatowy Wydziału WSW Rejonu Szczecinek wynosił 7 oficerów, 22 podoficerów, 19 szeregowców, 
Wydziału WSW Rejonu Koszalin 8 oficerów, 20 podoficerów, 19 szeregowców, Wydziału WSW Rejonu 
Elbląg 6 oficerów, 14 podoficerów, 19 szeregowców, Wydziału WSW Rejonu Piła 8 oficerów, 22 podoficerów, 
19 szeregowców, Wydziału WSW DZ 25 oficerów, 4 podoficerów, 23 szeregowców, a Wydziału WSW DPanc 
23 oficerów, 4 podoficerów, 23 szeregowców. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0213, 6 X 1961 r., k. 174–175. Błędnie w Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–
1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, Katowice-Kraków 2019, s. 917 – tabela numerów jednostek 
wojskowych organów WSW, gdzie zamiast Wydziału WSW Rejonu Piła jest Wydział WSW Rejonu 
Szczecinek. Zob. CAW, Zarząd VI, 1678/84/455, Etat nr 32/266 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Rejonu Szczecin, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/457, Etat nr 32/268 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Rejonu Koszalin, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/456, Etat nr 32/267 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Rejonu Elbląg, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/453, Etat nr 32/264 
Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rejonu Piła, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/1033, Etat nr 
32/261 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Zmechanizowanej, 23 IX 1961 r., k. 1–5; ibidem, 
1678/84/1034, Etat nr 32/262 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Pancernej, 23 IX 1961 r., k. 
1–5v; J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe…, s. 432–433. 
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Kierownikami sekcji WSW 8. DZ zostali: 32. pz – kpt. Zenon Andrzejczak (szef Delegatury 

WSW Kołobrzeg Oddziału WSW Koszalin), 39. pz – kpt. Kazimierz Piechocki (szef 

Delegatury WSW Trzebiatów Oddziału WSW Koszalin), 82. pz – kpt. Tadeusz Sendel 

(starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Koszalin ds. KW), 9. pcz – por. Zbigniew Lange 

(pomocnik szefa Oddziału WSW Koszalin ds. KW w 9. pcz); sekcji WSW 20. DPanc.: 20. 

pcz – kpt. Zdzisław Sukiennik (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Szczecinek ds. KW), 

28. pcz – kpt. Stanisław Janiszewski (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Szczecinek 

ds. KW w 28. pcz), 68. pcz – por. Stanisław Więcek (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW 

Szczecinek ds. KW w 68. pcz) 49. pz – kpt. Genadiusz Sawicki98 (starszy pomocnik szefa 

Oddziału WSW ds. KW); sekcji WSW 16. DPanc.: 1. pcz – kpt. Józef Doktór (starszy 

pomocnik szefa Oddziału WSW Elbląg), 14. pcz – kpt. Włodzimierz Bogusiewicz (starszy 

pomocnik szefa Oddziału WSW Elbląg ds. KW w 14. pcz), 58. pcz – kpt. Czesław Mróz 

(szef Delegatury WSW Braniewo Oddziału WSW Elbląg), 55. pz – kpt. Stanisław 

Szeligowski (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Elbląg ds. KW w 55. pz); sekcji WSW 

12. DZ: 5. pz – kpt. Jerzy Urbański (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Szczecin ds. 

porządkowych), 9. pz – kpt. Leonard Kowalski (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW 

Szczecin ds. KW w 9 pz), 41. pz – por. Jan Wejman (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW 

Szczecin ds. KW), 16. pcz – kpt. Marian Sypniewski (starszy pomocnik szefa Oddziału 

WSW Szczecin ds. KW)99. Zarządowi WSW POW dalej podporządkowane były oddziały 

WSW Bydgoszcz i Gdańsk oraz Wydział WSW w Grudziądzu100. Struktury Zarządu WSW 

POW prezentuje poniższy diagram: 

 

                                                
98 Kpt. Stanisław Zajączkowski (starszy pomocnik szefa Wydziału WSW Grudziądz ds. KW) od 28 II 1962 r. 
zastąpił kpt. Genadiusza Sawickiego, który został mianowany starszym pomocnikiem szefa Wydziału WSW 
Piła ds. KW. Zob. AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 045, 28 II 1962 r., k. 91. 
99 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0250, 9 XI 1961 r., k. 250–260. 
100 Zob. diagram nr 24. Zarząd WSW POW od 30 października 1961 r.  
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 W ramach Zarządu WSW SOW sformowano do 30 października 1961 r. Wydział 

WSW 2. Dywizji Zmechanizowanej w Nysie (JW 3787) z trzema sekcjami WSW pułków 

zmechanizowanych (6. pz w Częstochowie, 27. pz w Kłodzku, 33. pz w Nysie) i jedną sekcją 

WSW pułku czołgów (13. pcz w Opolu)101 oraz Wydział WSW 11. Dywizji 

Zmechanizowanej w Żaganiu (JW 3917) z trzema sekcjami WSW pułków 

zmechanizowanych (29. pz w Żaganiu, 38. pz w Kożuchowie, 42. pz w Żarach) i jednym 

pułkiem czołgów (8. pcz w Żaganiu) według etatu nr 32/261 o stanie osobowym 52 żołnierzy 

i 1 pracownika cywilnego oraz Wydział WSW 5. Dywizji Pancernej w Gubinie (JW 3974) 

z trzema sekcjami WSW pułków czołgów (22. pcz Żaganiu, 23. pcz w Słubicach, 26. pcz w 

Gubinie) i jedną sekcją WSW pułku zmechanizowanego (73. pz w Gubinie) oraz Wydział 

WSW 10. Dywizji Pancernej w Opolu (JW 4001) z trzema sekcjami WSW pułków czołgów 

(2. pcz, 10. pcz i 71. pcz w Opolu) i jedną sekcją WSW pułku zmechanizowanego (40. pz w 

Bolesławcu) o stanie osobowym 50 żołnierzy i 1 pracownik cywilny. W związku z tym 

przeformowano Oddział WSW Opole na Wydział WSW Rejonu Opole (JW 5047) o stanie 

                                                
101 Na temat jednostek wojskowych stacjonujących w Nysie zob. T. Szulc, Garnizon Nysa w systemie 
bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1946–2001 (rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Z. 
Cuttera), Częstochowa 2020. 
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osobowym 46 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, Oddział WSW Żagań na Wydział WSW 

Rejonu Żagań (JW 4729) o stanie osobowym 43 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, Oddział 

WSW Krosno Odrzańskie na Wydział WSW Rejonu Krosno Odrzańskie (JW 4952) o stanie 

osobowym 56 żołnierzy i 1 pracownik cywilny102. Szefem Wydziału WSW Rejonu Krosno 

Odrzańskie został kpt. Tadeusz Pankow (zastępca szefa Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 

ds. KW) a jego p.o. zastępcy – kpt. Józef Ozdoba (szef Delegatury WSW Międzyrzecz 

Oddziału WSW Krosno Odrzańskie), zastępcą szefa Wydziału WSW Rejonu Żagań – kpt. 

Jan Konieczny (słuchacz WKDO przy WAP pozostający na etacie zastępcy szefa Oddziału 

WSW Krosno Odrzańskie ds. porządkowych), zastępcą szefa Wydziału WSW 11. DZ ds. 

porządkowych – kpt. Józef Sługocki (zastępca szefa Oddziału WSW Żagań ds. 

porządkowych), a zastępcą ds. KW – kpt. Kazimierz Smolarczyk (zastępca szefa Oddziału 

WSW Żagań ds. KW), zastępcą szefa Wydziału WSW 2. DZ ds. porządkowych – kpt. Alojzy 

Błaszczyk (starszy pomocnik szefa Oddziału II Zarządu WSW SOW), zastępcą szefa 

Wydziału WSW 10. DPanc. ds. KW – mjr Antoni Rogowicz (zastępca szefa Oddziału WSW 

Opole ds. KW), zastępcą szefa Wydziału WSW 5. DPanc. ds. porządkowych – kpt. Tadeusz 

Końca (szef Delegatury WSW Gubin Oddziału WSW Krosno Odrzańskie). Kierownikami 

sekcji WSW 11. DZ zostali: 29. pz – kpt. Stanisław Wojciechowski (starszy pomocnik szefa 

Oddziału WSW Żagań ds. KW w 19. aywizjonie artylerii przeciwlotniczej), 38. pz – kpt. 

Henryk Panek (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Żagań ds. KW w 38. pz), 42. pz – 

mjr Henryk Aftyka (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Żagań ds. KW w 42. pz), 8. pcz 

– por. Stanisław Kubiaczyk (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Żagań ds. 

porządkowych); sekcji WSW 2. DZ: 6. pz – kpt. Franciszek Nawrocki (starszy pomocnik 

szefa Oddziału WSW Opole ds. KW w 6. pz), 27. pz – kpt. Tadeusz Stępień (starszy 

pomocnik szefa Oddziału WSW Opole ds. KW w 21. batalionie saperów), 33. pz – kpt. 

                                                
102 Stan etatowy Wydziału WSW Rejonu Opole wynosił 8 oficerów, 19 podoficerów, 19 szeregowców, 
Wydziału WSW Rejonu Żagań 6 oficerów, 18 podoficerów, 19 szeregowców, Wydziału WSW Rejonu Krosno 
Odrzańskie 15 oficerów, 22 podoficerów, 19 szeregowców. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 0214, 6 X 1961 r., k. 176–177; CAW, Zarząd VI, 1678/84/458, Etat nr 32/269 
Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rejonu Opole, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/459, Etat 
nr 32/270 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rejonu Żagań, 23 IX 1961 r., k. 1–3v; ibidem, 
1678/84/460, Etat nr 32/271 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rejonu Krosno Odrzańskie, 23 IX 
1961 r., k. 1–3v; J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe…, s. 432–433. Według rozkazu Wydział WSW 
Rejonu Krosno Odrzańskie dostał nr JW 4962 (dawnego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Łodzi które 
funkcjonowało w okresie 4 XII 1946–19 X 1950, a następnie połączone z fakultetami wojskowo-medycznymi 
przy uczelniach medycznych zostało przeformowane w Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego). 
Prawdopodobnie na rozkazie jest błąd i powinien być nr JW 4952, który był od 1957 r. przypisany jednostce 
WSW w Krośnie Odrzańskim. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/76, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 0013/Org, 21 I 1957 r., k. 38; S. Wojtkowiak, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego 
w Wojsku Polskim, Warszawa 1973, s. 258–264. 
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Czesław Bilnik (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Opole ds. KW w dowództwie 2. 

DZ), 13. pcz – kpt. Zdzisław Jechna (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Opole ds. 

porządkowych); sekcji WSW 10. DPanc.: 2. pcz – kpt. Marian Gnatowicz (szef Delegatury 

WSW Bolesławiec Oddziału WSW Opole), 10. pcz – kpt. Stanisław Trzcina (starszy 

pomocnik szefa Oddziału WSW Opole ds. KW), 71. pcz – kpt. Paweł Kamiński103 

(pomocnik szefa Oddziału WSW Opole ds. KW), 40. pz – kpt. Jan Siudara (starszy 

pomocnik szefa Oddziału WSW Żagań ds. KW w 40. pz); sekcji WSW 5. DPanc.: 22. pcz – 

kpt. Adam Stramik (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Krosno Odrzańskie ds. KW), 

23. pcz – kpt. Jan Wójcik (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Krosno Odrzańskie w 

23. pcz), 26. pcz – kpt. Marian Jasiński (pomocnik szefa Wydziału III Zarządu WSW SOW), 

73. pz – kpt. Marian Liberski (starszy pomocnik szefa Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 

ds. KW w dowództwie 5. DPanc.)104. Przy Zarządzie WSW SOW pozostały oddziały WSW 

we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Gliwicach105. Struktury Zarządu WSW SOW wyglądały 

następująco: 

 

 

                                                
103 Kpt. Paweł Kamiński od 28 II 1962 r. zastąpił na stanowisku kierownika Sekcji WSW 40 pz Wydziału 
WSW 10. DPanc kpt. Jana Siudarę, który został mianowany starszym pomocnikiem szefa Wydziału WSW 
Rejonu Opole ds. KW. Zob. AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 045, 28 II 1962 r., 
k. 91. 
104 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0248, 9 XI 1961 r., k. 239–246. 
105 Zob. diagram nr 25. Zarząd WSW SOW od 30 października 1961 r. 
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 W etatach wydziałów WSW poszczególnych rejonów obok starszych pomocników i 

pomocników szefa wydziału ds. KW i porządkowych pojawia się stanowisko starszego 

pomocnika szefa ds. doboru (poza Żaganiem, Piłą i Elblągiem) który został dopisany 13 

września 1961 r. jeszcze do poprzednich etatów oddziałów WSW. Zadania oficerów doboru 

polegały na selekcji i typowaniu żołnierzy do służby w jednostkach specjalnych i 

wojskowych służbach specjalnych (w tym do rezerw kadrowych organów WSW).  

 W etacie wydziału WSW DPanc tylko w sekcji WSW pułku zmechanizowanego 

pojawia się stanowisko pomocnika ds. KW (ogółem stan osobowy sekcji to 3 oficerów i 1 

szeregowy-kierowca), w sekcjach WSW pułków czołgów brak było takiego stanowiska 

(ogółem stan osobowy wynosił 3 oficerów i 1 szeregowy kierowca na sekcję)106. Podobnie 

w etacie wydziału WSW DZ w sekcjach WSW pułków zmechanizowanych było stanowisko 

pomocnika szefa ds. KW (ogółem 3 oficerów i 1 szeregowy-kierowca na sekcję), ale w 

sekcji WSW pułku czołgów już nie (stan osobowy 2 oficerów, 1 szeregowy-kierowca)107. 

W etacie wydziału WSW DPD cztery sekcje WSW nie posiadały także oficera ds. KW 

(ogółem stan osobowy to 2 oficerów, 1 podoficer i 5 szeregowców), pojawia się jednak 

drużyna porządkowa (w składzie dowódca, celowniczy i 4 strzelców)108. Zmiany te 

spowodowały większą osłonę przede wszystkim porządkową której dotychczas brakowało. 

Natomiast rozdział pracy kontrwywiadowczej między wydziałami WSW rejonu a związków 

taktycznych musiał być nierówny, bo sekcje WSW pułków czołgów nie osłaniały 

bezpośrednio kontrwywiadowczo pułków. Wobec tego albo dany wydział WSW rejonu 

osłaniający garnizon powodował ich kontrwywiadowczą osłonę albo bezpośrednio oficer z 

wydziału WSW związku taktycznego (pomijając przy tym stworzoną do tego sekcję). 

Trzeba pamiętać, że związki taktyczne były niezbędne w wypadku działań wojennych czy 

to ofensywnych czy defensywnych. Wydaje się jednak, że przy tych zmianach organy WSW 

miały przede wszystkim tworzyć ochronę prewencyjną tych związków. Dla kierownictwa 

WSW przeformowanie takie organów WSW było może słuszne i potrzebne, tym bardziej, 

że zachowano jednostki terenowe WSW osłaniające także kontrwywiadowczo poszczególne 

garnizony w miastach oraz część delegatur, które w dalszym ciągu utrzymywać miały 

                                                
106 CAW, Zarząd VI, 1678/84/1034, Etat nr 32/262 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji 
Pancernej, 23 IX 1961 r., k. 1–5v. 
107 CAW, Zarząd VI, 1678/84/1033, Etat nr 32/261 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji 
Zmechanizowanej, 23 IX 1961 r., k. 1–5. 
108 CAW, Zarząd VI, 1678/84/1035, Etat nr 32/263 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji 
Powietrzno-Desantowej, 23 IX 1961 r., k. 1–5 
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porządek w mniejszych jednostkach bądź obiektach wojskowych. Spowodowało to brak 

osłony kontrwywiadowczej. Jak widać powyżej, mianowania poszczególnych oficerów nie 

były wobec tego przypadkowe. Oficerowie ci już wcześniej brali udział w zabezpieczeniach 

kontrwywiadowczych i porządkowych poszczególnych garnizonów i jednostek taktycznych. 

Co ciekawe przeważa wśród kierowników sekcji grupa oficerów kontrwywiadu, co zapewne 

było działaniem celowym, ale wątpliwe jest czy otrzymano w ten sposób właściwą ochronę 

operacyjną. Mimo tych daleko idących zmian dalej zastanawiano się nad lepszym 

ustawieniem etatowym w organach WSW, z tego powodu szef WSW powołał komisję na 

czele z płk. Mieczysławem Turkiewiczem109. Nie znamy jednak dokładnych ustaleń komisji. 

 W czerwcu 1962 r. weszłu w życie nowe etaty110. W zarządach WSW okręgów 

nastąpiły niewielkie zmiany. Zarządy dalej składały się z oddziałów (I i II) i wydziałów (III 

i IV) – oprócz Zarządu WSW WOW, który był pozbawiony do 26 lipca 1965 r. Wydziału 

III. Dodatkowo każdy z zarządu posiadał komendę ochrony z plutonem wartowniczym (od 

15 maja 1964 r. zamiast plutonu na stanie zarządów okręgów były dwie drużyny 

wartownicze) i drużyną samochodową111. 

 

 

                                                
109 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0227, 21 X 1961 r., k. 206. 
110 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 373–382; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
111 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1146, Etat nr 32/276 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 30 VI 1962 r., k. 1–5; ibidem, 1678/84/1147, Etat nr 32/277 Zarządu 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 30 VI 1962 r., k. 1–4v; ibidem, 
1678/84/1148, Etat nr 32/278 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Śląskiego Okręgu Wojskowego, 30 
VI 1962 r., k. 1–4v; ibidem, 1677/84/26, Zarządzenie szefa sztabu Generalnego nr 060/Org, Warszawa, 15 V 
1964 r., k. 41–118v. 
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 W Zarządzie WSW WOW zlikwidowano Wydział WSW Rejonu Kraków i Wydział 

WSW 6. DPD, a przywrócono Oddział WSW Kraków (JW 4643) z obsadą 74 żołnierzy z 

delegaturą w Zakopanem (rozformowana 26 lipca 1965 r.)112. Stan osobowy był więc 

zbliżony do pierwszego etatu ze stycznia 1957 r. (wtedy 76 wojskowych). Dotychczasowy 

szef Wydziału WSW Rejonu Kraków, ppłk. Włodzimierz Kieras został mianowany zastępcą 

szefa Oddziału WSW Kraków ds. kontrwywiadu, a zastępca szefa Wydziału WSW 6. DPD 

został zastępcą szefa tegoż oddziału ds. dochodzeniowo-porządkowych113. Związki 

taktyczne osłaniane wcześniej przez Wydział WSW 6. DPD ochraniali teraz oficerowie 

obiektowi Oddziału WSW Kraków114. Rozformowano też Oddział WSW w Dęblinie115. 

Obok Oddziału WSW Legionowo już bez delegatur WSW o stanie osobowym 60 

wojskowych116 sformowano ze zlikwidowanej delegatury WSW Modlin wydział z 59 

żołnierzami z delegaturą WSW Ostrów Mazowiecki (do 26 lipca 1965 r.)117. Zastępcą szefa 

tegoż wydziału WSW został mjr Jerzy Kalisz, dotychczasowy starszy pomocnik szefa 

                                                
112 Stan etatowy Oddziału WSW Kraków wynosił 25 oficerów, 20 podoficerów, 29 szeregowców. Ustawienie 
garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 19. bpd w Bielsku-Białej (wraz ze 
starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 39. bib w Bochni, 10. bpd w Oświęcimiu (wraz z podoficerem 
służby porządkowej). CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/907, Etat nr 32/281 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Kraków, 30 VI 1962 r., k. 1–6. Delegatura WSW w Zakopanem miała prawdopodobnie osłaniać 
Wojskowy Ośrodek Kondycyjny dla personelu latającego, który funkcjonował od wiosny 1957 r. na Groniku. 
Zob. Polskie lotnictwo wojskowe 1945–2010. Rozwój. Organizacja. Katastrofy lotnicze, red. J. Zieliński, 
Warszawa 2011, s. 31. 
113 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0177, Warszawa, 30 VII 1962 r., k. 188. 
114 Etat nr 32/263 Wydziału WSW Dywizji Powietrzno-Desantowej nie został anulowany 30 VI 1962 r., ale 
dopiero 15 IX 1965 r. Ważność etatu mimo nie istnienia jednostki spowodowane był tym, że etat rozpisany 
był na czas „P” i czas „W”. Zachował więc ważność na wypadek mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki w 
czasie „W”. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/51, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, 
Warszawa, 26 VII 1965 r., k. 132–135; ibidem, 1678/84/1035, Etat nr 32/263 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Dywizji Powietrzno-Desantowej, 23 IX 1961 r., k. 1–5. 
115 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 373–382; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
116 Stan etatowy Oddziału WSW Legionowo wynosił 21 oficerów, 14 podoficerów, 60 szeregowców. 
Ustawienie garnizonowe gdzie w poszczególnych jednostkach było dwóch oficerów, jeden ds. KW, drugi ds. 
dochodzeniowych wyglądało następująco: 3. pz w Ciechanowie i 2. pz w Skierniewicach. Poszczególni starsi 
pomocnicy ds. KW obsadzeni byli także w: 1. pz w Wesołej, w Oficerskiej Szkole Łączności (wraz z 
pomocnikiem szefa ds. KW) oraz w 9. pł. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/909, Etat nr 32/283 Oddziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Legionowo, 30 VI 1962 r., k. 1–5. 
117 Stan etatowy Wydziału WSW Modlin wynosił 17 oficerów, 15 podoficerów, 27 szeregowców. W 
poprzednich etatach Oddział WSW w Legionowie posiadał 87, a następnie 101 wojskowych. Ustawienie 
garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW w 1962 r. było następujące: 22. Samodzielny Oddział 
Geodezyjny w Komorowie, 1. pułk drogowo-mostowy w Płocku, 1. pm w Płocku, 41. bib w Modlinie, 28. bib 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Natomiast w 1966 r. w poszczególnych jednostkach było dwóch oficerów, 
jeden ds. KW, drugi ds. dochodzeniowych w: 22. Samodzielnym Oddziale Geodezyjnym w Komorowie, 1. 
pułku mostowym w Płocku, 28. bib w Nowym Dworze Mazowieckim. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/1156, Etat nr 32/306 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Modlin, 30 VI 1962 r., k. 1–7. 
Szefem delegatury w Ostrowie Mazowieckim został kpt. Jan Wnuk. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz 
personalny [szefa WSW] nr 0177, Warszawa, 30 VII 1962 r., k. 195.  
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Oddziału WSW Legionowo ds. KW w 2. Ciężkiej Brygadzie Saperów118. Oddział WSW 

Rzeszów o stanie osobowym 85 wojskowych pozostawiono tylko z dwoma delegaturami: w 

Przemyślu i Jarosławiu119, Oddział WSW Lublin liczył 76 żołnierzy z delegaturą w Chełmie 

Lubelskim120, a Oddział WSW Ełk z delegaturą w Giżycku 62 wojskowych121. Oddział 

WSW Olsztyn posiadał teraz 103 żołnierzy i pozostał z delegaturą w Lidzbarku Warmińskim 

oraz Morągu. Rozformowano jednak delegaturę w Mrągowie, a utworzono w Ostródzie122. 

Szefem tej delegatury został kpt. Zdzisław Zubert, dotychczasowy szef delegatury Nisko123. 

Wszystkie oddziały i wydziały WSW podległe Zarządowi WSW WOW posiadały 

dodatkowo kancelarię i pluton WSW (oprócz Wydziału WSW w Orzyszu który posiadał 

tylko pluton piechoty). 

 Jednostki podporządkowane Zarządowi WSW WOW w 1962 r. po zmianie etatów 

prezentowały się następująco: 

 

                                                
118 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0177, Warszawa, 30 VII 1962 r., k. 188. 
119 Stan etatowy Oddziału WSW Rzeszów wynosił 25 oficerów, 23 podoficerów, 37 szeregowców. Wcześniej 
oddział ten liczył 91 wojskowych. Ustawienie garnizonowe gdzie w poszczególnych jednostkach było dwóch 
oficerów, jeden ds. KW, drugi ds. dochodzeniowych wyglądało następująco: 4. pz w Kielcach i 14. pz w 
Tarnowie. Poszczególni starsi pomocnicy ds. KW obsadzeni byli także w: 1. Brygadzie Wojsk Kolejowych w 
Przemyślu, 4. Centrum Składnicy Uzbrojenia w Żurawicy, 40. pa w Jarosławiu, 38. bib w Jarosławiu. 
Dodatkowo starszy pomocnik szefa ds. doboru był obsadzony w WKW w Kielcach. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/911, Etat nr 32/285 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rzeszów, 30 VI 1962 r., k. 1–6. Szefem 
delegatury w Jarosławiu został kpt. Mieczysław Swat. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny 
[szefa WSW] nr 0177, Warszawa, 30 VII 1962 r., k. 195.  
120 Stan etatowy Oddziału WSW Lublin wynosił 30 oficerów, 18 podoficerów, 28 szeregowców. Oddział ten 
liczył poprzednio 101 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było 
następujące: 45. pz w Siedlcach (wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 7. pułk pontonowy 
(wraz ze starszym pomocnikiem i pomocnikiem szefa ds. dochodzeniowych), 6. Centralna Baza Amunicji w 
Stawach k. Dęblina (wraz z pomocnikiem ds. KW), 8. pz w Hrubieszowie, 5. pa w Chełmie, 46. bib w Chełmie 
oraz pomocnik szefa ds. KW w 3. Centralnej Składnicy Mundurowej w Kraśniku. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/912, Etat nr 32/286 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Lublin, 30 VI 1962 r., k. 1–5. Szefem 
delegatury Chełm Lubelski został kpt. Sergiusz Dron. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny 
[szefa WSW] nr 0177, Warszawa, 30 VII 1962 r., k. 194.  
121 Stan etatowy Oddziału WSW Ełk wynosił 19 oficerów, 16 podoficerów, 27 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 85 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 
11. pułk czołgów średnich w Giżycku, 15. BAA w Węgorzewie, 29. BAH w Gołdapi, 18. Centralna Składnica 
Żywnościowa w Białymstoku (wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych) oraz starszy pomocnik 
ds. doboru w WKW w Białymstoku. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/908, Etat nr 32/282 Oddziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Ełk, 30 VI 1962 r., k. 1–6.  
122 Stan etatowy Oddziału WSW Olsztyn wynosił 27 oficerów, 28 podoficerów, 48 szeregowców. Od momentu 
sformowania oddział ten powiększył stan osobowy podwójnie, 52, następnie 80, do 101 wojskowych. 
Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 35 pułk czołgów średnich w 
Ostródzie, 94. pz w Morągu, 75. pz w Bartoszycach, 50. pz w Lidzbarku Warmińskim, 30. bib w Olsztynie. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/910, Etat nr 32/284 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Olsztyn, 30 
VI 1962 r., k. 1–6. 
123 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0177, Warszawa, 30 VII 1962 r., k. 193. 
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 W Zarządzie WSW SOW rozformowano Oddział WSW w Gliwicach oraz trzy 

wydziały terenowe WSW rejonu Opole, Żagań, Krosno Odrzańskie i dwa wydział WSW 

związków taktycznych (10. DPanc w Opolu i 11 DZ w Żaganiu)124. Na ich miejsce 

sformowano trzy oddziały terenowe WSW w Opolu (JW 5047) ze stanem osobowym 77 

żołnierzy125, w Żaganiu (JW 5209) o stanie 70 wojskowych126 i w Krośnie Odrzańskim z 

delegaturą w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie łącznie było 73 żołnierzy127 oraz Wydział 

WSW w Gliwicach o stanie osobowym 61 wojskowych z delegaturą w Katowicach128. P.o. 

szefa tego wydziału został kpt. Jan Konieczny (absolwent WKDO przy WAP na etacie 

                                                
124 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 373–382; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
125 Stan etatowy Oddziału WSW Opole wynosił 25 oficerów, 18 podoficerów, 34 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 83 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszego pomocnika szefa ds. KW w 115. dah. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/924, Etat nr 32/298 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Opole, 30 VI 1962 
r., k. 1–5.  
126 Stan etatowy Oddziału WSW Żagań wynosił 24 oficerów, 16 podoficerów, 30 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 83 wojskowych. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 
38. pz w Korzuchowie (wraz z pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 31. BAA w Głogowie, 42. pz w Żarach 
(wraz z pomocnikiem ds. KW i pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 19. daplot (wraz ze starszym 
pomocnikiem ds. dochodzeniowych). CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/923, Etat nr 32/297 Oddziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Żagań, 30 VI 1962 r., k. 1–6.  
127 Stan etatowy Oddziału WSW Krosno Odrzańskie wynosił 22 oficerów, 20 podoficerów, 31 szeregowców. 
Poprzednio oddział liczył 104 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było 
następujące: 4. psap w Gorzowie, 18 pułk czołgów średnich w Wędrzynie, 35. bib w Skwierzynie, 26. daplot 
w Skwierzynie, 22. pa Sulechowie (wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 17. pz w 
Międzyrzeczu (wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych i podoficerem służby porządkowej). 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/925, Etat nr 32/299 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Krosno 
Odrzańskie, 30 VI 1962 r., k. 1–6.  
128 Stan etatowy Wydziału WSW Gliwice wynosił 15 oficerów, 17 podoficerów, 29 szeregowców. Poprzednio 
jako oddział liczył 142 wojskowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/926, Etat nr 32/309 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Gliwice, 30 VI 1961 r. [sic powinien być 1962 r.], k. 1–6. Dalej zastępcą 
szefa w Gliwicach był kpt. Bolesław Wodnicki.  
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starszego pomocnika szefa Oddziału I Zarządu WSW SOW), a zastępcą szefa mjr Stanisław 

Mocydlarz (dotychczas p.o. szefa Wydziału WSW Rejon Żagań)129. Oddział WSW 

Wrocław o stanie osobowym 99 wojskowych pozostał bez delegatury WSW w Jeleniej 

Górze130. W Oddziale WSW Łódź, gdzie zlikwidowano wszystkie delegatury, było 55 

wojskowych131. W Oddziale WSW Poznań stan osobowy wynosił 89 wojskowych 

pozostawiono delegaturę w Ostrowie Wielkopolskim132. P.o. zastępcy szefa Oddziału WSW 

Krosno Odrzańskie został kpt. Tadeusz Pankow, dotychczasowy szef Wydziału WSW 

Rejonu Krosno Odrzańskie. Zastępcą szefa Oddziału WSW Żagań ds. dochodzeniowo-

porządkowych został kpt. Józef Sługocki (dotychczasowy zastępca szefa Wydziału WSW 

11. DZ ds. porządkowych), a zastępcą ds. KW został kpt. Kazimierz Smolarczyk 

(dotychczasowy zastępca szefa Wydziału WSW 11. DZ ds. KW)133. Mjr Witold Rogowicz 

dotychczasowy zastępca szefa Wydziału WSW 10. DPanc ds. KW został mianowany 

zastępcą szefa Oddziału WSW Opole ds. KW, a mjr Stanisław Wróbel dotychczasowy p.o. 

zastępcy szefa Wydziału WSW 10. DPanc ds. porządkowych został mianowany zastępcą 

szefa Oddziału WSW Opole ds. dochodzeniowo-porządkowych134. Wydziały WSW 

związków taktycznych (2. DZ w Nysie, 5. DPanc. w Gubinie) oparto na nowych etatach135. 

Wydziały WSW DZ oparto na etacie nr 32/308 który zakładał uproszczone struktury 

                                                
129 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0169, Warszawa, 26 VII 1962 r., k. 116 i 
118. 
130 Stan etatowy Oddziału WSW Wrocław wynosił 26 oficerów, 28 podoficerów, 45 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 116 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 
35. szkolny batalion naprawy samochodów w Oleśnicy, 84. paplot w Brzegu, 1. pułk pontonowy w Brzegu 
(osłaniał pomocnik szefa ds. KW). Delegatura w Oleśnicy została zlikwidowana prawdopodobnie 26 VII 1965 
r. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/920, Etat nr 32/294 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Wrocław, 
30 VI 1962 r., k. 1–6.  
131 Stan etatowy Oddziału WSW Łódź wynosił 19 oficerów, 13 podoficerów, 23 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 87 wojskowych. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 
1. Centralna Składnica Uzbrojenia w Regnach (wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 15. 
pułk radiowo-kablowy w Sieradzu (wraz z pomocnikiem ds. dochodzeniowych). CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/921, Etat nr 32/295 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Łódź, 30 VI 1962 r., k. 1–5.  
132 Stan etatowy Oddziału WSW Poznań wynosił 26 oficerów, 23 podoficerów, 40 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 101 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW było następujące: 
27. bib w Gnieźnie, 80. paplot w Lesznie (wraz z pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 9. szkolny pułk 
samochodowy w Ostrowie Wielkopolskim. Dodatkowo w 91. pappanc obsadzono starszego pomocnika ds. 
dochodzeniowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/922, Etat nr 32/296 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Poznań, 30 VI 1962 r., k. 1–6.  
133 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0169, Warszawa, 26 VII 1962 r., k. 120. 
134 Ibidem, k. 116. 
135 Pomimo wprowadzenia nowych etatów etat nr 32/261 Wydziału WSW Dywizji Zmechanizowanej oraz etat 
nr 32/262 Wydziału WSW Dywizji Pancernej nie zostały unieważnione 30 VI 1962 r., ale dopiero 15 IX 1965 
r. Nowe etaty rozpisane były tylko na czas „P”, a stare na czas „P” i czas „W”. Stare wobec tego zachowały 
ważność na wypadek mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek w czasie „W”. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1453/68/51, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 26 VII 1965 r., k. 132–135; ibidem, 
1678/84/1033, Etat nr 32/261 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Zmechanizowanej, 23 IX 
1961 r., k. 1–5; ibidem, 1678/84/1034, Etat nr 32/262 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji 
Pancernej, 23 IX 1961 r., k. 1–5v. 
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wydziałów ze stanem osobowym 48 żołnierzy i 1 pracownik cywilny136. Podobnie było w 

etacie Wydziału WSW DPanc gdzie stan osobowy wynosił 50 wojskowych i 1 pracownik 

kontraktowy137. Zlikwidowano w tych wydziałach sekcje a wprowadzono we wszystkich 

oddziałach/wydziałach terenowych oraz związków taktycznych oficerów obiektowych. 

Zredukowano także zastępców szefów wydziałów do jednego bez wskazania czym miał się 

konkretnie zajmować. Wszystkie oddziały i wydziały WSW podległe Zarządowi WSW 

SOW posiadały dodatkowo kancelarię i pluton WSW.  

 Z kolei w lipcu 1962 r. sformowano Wydział WSW Bolesławiec (JW 1072) złożony 

z 31 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, który posiadał tylko jeden pluton piechoty. W 

Bolesławcu znajdowało się dowództwo 18. Brygady Artylerii z 9. i 13. dywizjonem artylerii 

oraz 2. Baterią Techniczną138. Wydział ten był na zaopatrzeniu dowódcy Śląskiego Okręgu 

Wojskowego, podlegał pod szefa Zarządu WSW SOW139. 

 Jednostki podporządkowane Zarządowi WSW SOW w 1962 r. po zmianie etatów 

prezentowały się następująco: 

 

                                                
136 Stan etatowy Wydziału WSW DZ wynosił 19 oficerów, 8 podoficerów, 21 szeregowców. Ustawienie 
garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW wyglądało następująco: 6. pz w Częstochowie (wraz ze 
starszym pomocnikiem szefa ds. dochodzeniowych), 15. pcz w Gliwicach (wraz ze starszym pomocnikiem 
szefa ds. dochodzeniowych), 27. pz w Kłodzku, 37. pah w Koźle. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1158, 
Etat nr 32/308 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Zmechanizowanej, 30 VI 1962 r., k. 1–5.  
137 Stan etatowy Wydziału WSW DPanc wynosił 20 oficerów, 8 podoficerów, 22 szeregowców. Ustawienie 
garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW wyglądało następująco: 73. pz w Gubinie (wraz z 
pomocnikiem szefa ds. dochodzeniowych), 26. pcz w Gubinie-Komorowie (wraz z pomocnikiem szefa ds. 
dochodzeniowych), 23. pcz w Słubicach, 22. pcz w Żaganiu, 66. bsap w Kostrzynie (osłaniał pomocnik szefa 
ds. KW wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych), 12. dar (osłaniał pomocnik szefa ds. KW). 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1157, Etat nr 32/307 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji 
Pancernej, 30 VI 1962 r., k. 1–5.  
138 Stan etatowy Wydziału WSW Bolesławiec wynosił 9 oficerów, 5 podoficerów, 17 szeregowców. Etat nr 
32/274 był podpisany z datą 28 V 1962 r., szef SG WP zarządził sformowanie jednostki do 1 VII 1962 r. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 063/Org, 15 VI 
1962 r., k. 161; ibidem, 1678/84/1145, Etat nr 32/274 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Bolesławiec, 
28 V 1962 r., k. 1–3v.  
139 Błędnie pisze J. Suliński jakoby już w 1961 r. utworzono cztery wydziały WSW przy brygadach rakiet 
operacyjno-taktycznych w Biedrusku, Bolesławcu, Choszcznie i Orzyszu. Wydziały te formowano przez całe 
lata sześćdziesiąte XX w. w miarę formowania lub wyposażania odpowiednich brygad w broń rakietową. Zob. 
J. Suliński, Przyczynki do historii policji…, s. 20. 
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 W Zarządzie WSW POW zlikwidowano cztery wydziały WSW rejonu Szczecin, 

Koszalin, Elbląg i Piła oraz cztery wydziały związków taktycznych (20. DPanc, 16. DPanc, 

8. DZ, 12. DZ)140. Na ich miejsce powołano cztery oddziały terenowe: w Szczecinie (JW 

4749) z 86 wojskowymi z delegaturą w Stargardzie Szczecińskim141, w Koszalinie (JW 

4729) o stanie osobowym 92 żołnierzy z delegaturą w Kołobrzegu i Trzebiatowie142, w 

Elblągu (JW 4743) z 77 wojskowymi z delegaturą w Braniewie143 oraz w Szczecinku (JW 

4817) o łącznej liczbie 86 wojskowych z delegaturą w Wałczu, a od 20 kwietnia 1964 r. 

                                                
140 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 373–382; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
141 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecin wynosił 28 oficerów, 20 podoficerów, 38 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 91 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW wyglądało 
następująco: 36. bib w Szczecinie, 5. pz w Szczecinie, 41. pz w Szczecinie, 33. bł w Szczecinie, 2. pa w 
Szczecinie (osłaniał pomocnik szefa ds. KW), 16. pcz w Szczecinie (osłaniał pomocnik szefa ds. KW), 9. pz 
w Stargardzie Szczecińskim, 5. BSap w Szczecinie Podjuchach. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/918, Etat 
nr 32/292 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecin, 30 VI 1961 r. [sic powinien być 1962 r.], k. 1–
6. Szefem delegatury w Stargardzie Szczecińskim został kpt. Marian Sępień (dotychczasowy pomocnik 
kierownika Sekcji WSW 41. pz Wydziału WSW 12. DZ). Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny 
[szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 149.  
142 Stan etatowy Oddziału WSW Koszalin wynosił 28 oficerów, 23 podoficerów, 41 szeregowców. Ustawienie 
garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW wyglądało następująco: 82. pz w Kołobrzegu, 34. pa w 
Kołobrzegu, 32. pz w Kołobrzegu, 39. pz w Trzebiatowie, 82. paplot w Rogowie, 65. paplot w Warcisławie, 
9. pcz w Słupsku (osłaniał pomocnik szefa ds. KW). Poprzednio oddział liczył 90 wojskowych. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/917, Etat nr 32/291 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Koszalin, 30 VI 1962 r., 
k. 1–6. Szefem delegatury w Kołobrzegu został kpt. Zenon Andrzejczak (dotychczasowy kierownik Sekcji 
WSW 32. pz Wydziału WSW 8. DZ), a delegatury w Trzebiatowie, kpt. Kazimierz Piechocki (do tej pory 
kierownik Sekcji WSW 39. pz Wydziału WSW 8. DZ). Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny 
[szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 138 i 143.  
143 Stan etatowy Oddziału WSW Elbląg wynosił 25 oficerów, 19 podoficerów, 33 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 85 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW wyglądało 
następująco: 1. pcz w Elblągu, 58. pcz w Elblągu, Podoficerska Szkoła Zawodowa w Elblągu, 55. pz w 
Braniewie, 14. pcz w Braniewie, 40. szkolny bib, 4. dar w Malborku. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/915, 
Etat nr 32/289 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Elbląg, 30 VI 1962 r., k. 1–6. Szefem delegatury w 
Braniewie został kpt. Stanisław Kobiałko, dotychczas starszy pomocnik szefa Wydziału WSW 16. DPanc ds. 
KW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., 
k. 140.  
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również w Drawsku144. Szefem Oddziału WSW Elbląg został płk Feliks Grozowski, ppłk 

Wiktor Gryszanowicz (dotychczasowy szef Wydziału WSW Rejonu Elbląg) mianowany 

został zastępcą szefa ds. KW, a ppłk Władysław Krukierek (dotychczasowy zastępca szefa 

Wydziału WSW 16. DPanc ds. KW) zastępcą szefa tegoż oddziału ds. dochodzeniowo-

porządkowych145. Zastępcą szefa Oddziału WSW Szczecinek ds. KW został mjr Henryk 

Maciąg, dotychczasowy zastępca szefa Wydziału WSW 20. DPanc ds. KW146. Szefem 

Oddziału WSW Koszalin został ppłk Franciszek Miernicki (dotychczasowy szef Wydziału 

WSW 8. DZ), jego zastępcą ds. KW kpt. Adolf Bis (wcześniej zastępca szefa Wydziału 

WSW 8. DZ ds. KW), a zastępcą ds. dochodzeniowo-porządkowych, kpt. Kazimierz 

Witkowski (dotychczasowy zastępca szefa Wydziału WSW 8. DZ ds. porządkowych)147. 

Ppłk Józef Chmielewski został szefem Oddziału WSW Szczecin (do tej pory pełnił funkcję 

szefa Wydziału WSW 12 DZ), mjr Marian Owczarek został jego zastępcą ds. KW (wcześniej 

p.o. szefa Wydziału WSW Rejonu Szczecin), a kpt. Ryszard Rybarczyk zastępcą ds. 

dochodzeniowo-porządkowych (dotychczas p.o. zastępcy szefa Wydziału WSW 12. DZ)148. 

Do nowego etatu przeformowano Oddział WSW Bydgoszcz o stanie 96 żołnierzy likwidując 

delegaturę we Włocławku149 oraz Oddział WSW w Gdańsku o stanie osobowym 68 

żołnierzy z delegaturą w Słupsku150. Przeformowano także Wydział WSW Grudziądz na 

                                                
144 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecinek wynosił 26 oficerów, 22 podoficerów, 38 szeregowców. 
Poprzednio oddział liczył 113 wojskowych. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW 
wyglądało następująco: 31. bib w Pile, Oficerska Szkoła Samochodowa w Pile, 49. pz w Wałczu, 2. Ośrodek 
Rozpoznania Radioelektronicznego w Wałczu (osłaniany przez pomocnika szefa ds. KW), 20. pcz w 
Stargardzie Szczecińskim, 28. pcz w Czarnych, 68., pcz w Budowie (wraz z pomocnikiem ds. 
dochodzeniowych), 105. dah w Budowie (wraz ze starszym pomocnikiem ds. dochodzeniowych). CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/914, Etat nr 32/288 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecinek, 30 VI 
1962 r., k. 1–6. Szefem delegatury w Wałczu został kpt. Władysław Dudek, wcześniej pełnił funkcję szefa 
delegatury we Włocławku Oddziału WSW Bydgoszcz. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny 
[szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 140.  
145 Ibidem, k. 137; AIPN, SWSW, 2386/29630, Księga etatowa Zarządu WSW POW [za okres 1 VIII 1962–1 
IV 1966], k. 28. 
146 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 138. 
147 Ibidem, k. 139 i 145; AIPN, SWSW, 2386/29630, Księga etatowa Zarządu WSW POW [za okres 1 VIII 
1962–1 IV 1966], k. 40v. 
148 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 138 i 
149; ibidem, 2386/29630, Księga etatowa Zarządu WSW POW [za okres 1 VIII 1962–1 IV 1966], k. 49. 
149 Stan etatowy Oddziału WSW Bydgoszcz wynosił 24 oficerów, 29 podoficerów, 43 szeregowców). 
Poprzednio oddział liczył 86 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW 
wyglądało następująco: Oficerska Szkoła Artylerii nr 1 w Toruniu, 74. Dywizjon Artylerii w Toruniu, 2. pułk 
kolejowy w Inowrocławiu, 3. pułk pontonowy we Włocławku (wraz z pomocnikiem szefa ds. 
dochodzeniowych). CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/913, Etat nr 32/287 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Bydgoszcz, 30 VI 1962 r., k. 1–6 . Szefem delegatury w Toruniu został kpt. Józef Baka 
(dotychczasowy zastępca szefa Wydziału WSW Grudziądz ds. porządkowych). Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 138. Funkcję szefa 
delegatury w Inowrocławiu pełnił dalej mjr Jan Żeśko.  
150 Stan etatowy Oddziału WSW Gdańsk wynosił 20 oficerów, 18 podoficerów, 30 szeregowców. Poprzednio 
oddział liczył 70 wojskowych. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW wyglądało 
następująco: 79. pp w Lęborku, 34. pp w Słupsku, 58. bsap (osłaniany przez pomocnika szefa ds. KW). CAW, 
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oddział, gdzie łącznie było 54 wojskowych, pozostawiając delegaturę w Chełmnie 

Pomorskim151 Szefem Oddziału WSW Grudziądz został ppłk Henryk Kolenda 

(dotychczasowy szef Wydziału WSW w Grudziądzu), jego zastępcą mjr Jan Czarnecki 

(absolwent WKDO WSW przy WAP, który pozostawał na etacie zastępcy szefa Wydziału 

WSW 20 DPanc ds. porządkowych)152. 

 Struktury Zarządu WSW POW w czerwcu 1962 r. wyglądały następująco: 

 

 
 

 W etatach oddziałów WSW terenowych ustanowiono dwóch pracowników 

kontraktowych, a w przypadku etatów wydziałów WSW terenowych jednego pracownika 

cywilnego. W etatach ze stycznia i czerwca 1957 r. jednostki terenowe WSW posiadały po 

dwóch pracowników kontraktowych. 

                                                
Zarząd VI SG WP, 1678/84/919, Etat nr 32/293 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdańsk, 30 VI 
1962 r., k. 1–6.  
151 Stan etatowy Oddziału WSW Grudziądz wynosił 17 oficerów, 15 podoficerów, 22 szeregowców. 
Poprzednio wydział liczył 45 żołnierzy. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefa ds. KW 
wyglądało następująco: 8. szkolny pułk samochodowy w Chełmnie Pomorskim, 101. pappanc w Kwidzynie, 
6. BAA. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/916, Etat nr 32/290 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Grudziądz, 30 VI 1962 r., k. 1–6. Funkcję szefa delegatury w Chełmnie Pomorskim dalej pełnił kpt. Edward 
Cieślak. 
152 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0172, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 137; 
ibidem, 2386/29630, Księga etatowa Zarządu WSW POW [za okres 1 VIII 1962–1 IV 1966], k. 35. 
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 1 lipca 1963 r. sformowano Wydział WSW Choszczno (JW 3085) o stanie 

osobowym 24 żołnierzy i 1 pracownik kontraktowy, który podporządkowany został 

Zarządowi WSW POW153. Szefem tego wydziału został ppłk Marian Owczarek154. W 

Choszcznie w tym czasie sformowano na bazie Grupy Organizacyjnej 20. Brygady Artylerii 

dowództwo tejże brygady, 16. i 17. dywizjon artylerii, 3. baterię techniczną, 3. klucz 

śmigłowców, 20. Wojskową Stację Pocztową i Garnizonowy Stacjonarny Węzeł 

Łączności155.  

 Pod Zarząd WSW POW został 1 stycznia 1965 r. przeszeregowany Oddział WSW w 

Łodzi. Wynikało to z potrzeb równomiernego podziału zasobu osobowego i środków 

transportu dla potrzeb wszystkich okręgów wojskowych. Rozkazem ministra obrony 

narodowej z 25 IV 1964 r. włączono miasto Łódź wraz z całym województwem pod 

administrację Pomorskiego OW (wcześniej znajdowało się w śląskim okręgu)156. 

 W lipcu 1964 r. nastąpiły zmiany etatowe w zarządach WSW okręgów i terenowych 

wydziałach i oddziałach WSW. Przede wszystkim zwiększono liczbę oficerów ds. doboru 

zarówno w Wydziale IV zarządów OW, jak i w poszczególnych jednostkach terenowych z 

1–2 do 2–4 w etacie. W Oddziale WSW Grudziądz oraz w wydziałach WSW Modlin i 

Gliwice zlikwidowano zastępcę szefa, a wpisano dwóch zastępców szefa: ds. kontrwywiadu 

i ds. dochodzeniowo-porządkowych. W Oddziale WSW Wrocław zlikwidowano Delegaturę 

WSW w Oleśnicy157. 

 Kolejne większe przeformowanie organów terenowych WSW nastąpiło 24 lutego 

1966 r. Było to spowodowane wdrożeniem kolejnego planu modernizacji i reorganizacji Sił 

Zbrojnych PRL nastawionego na rozwinięcie do stanu stałej gotowości bojowej 4. DZ, 

zwiększenia wartości bojowej 12. DZ, 6. DPD i 7. DD, sformowania czwartej brygady rakiet 

operacyjno-taktycznych, zwiększenia ilości dywizjonów rakiet taktycznych oraz 

umocnienia osłony przeciwlotniczej po przez wprowadzenie nowego sprzętu (drugi etap 

rakietyzacji wojsk OPK i sformowanie nowych dywizjonów ogniowych na bazie 

                                                
153 Stan etatowy Wydziału WSW Choszczno wynosił 9 oficerów, 4 podoficerów, 11 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1453/68/44, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 095/Org, 1 VII 
1963 r., k. 81–82; ibidem, 1678/84/1167, Etat nr 32/322 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Choszczno, 1 VII 1963 r., k. 1–3v. 
154 AIPN, SWSW, 2386/18181, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0190, Warszawa, 31 VII 1963 r., k. 555. 
155 CAW, Zarząd VI SG WP, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 043/Org, Warszawa, 21 III 1963 r., k. 
87–88. W lipcu 1968 r. sformowano tam również 42. da. Zob. ibidem, 1677/84/49, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 0117/Org, Warszawa, 30 VII 1968 r., k. 327–331. Szerzej zob. S.M. Giziński, W cieniu dział, 
radarów i rakiet. Historia garnizonu Wojska Polskiego w Choszcznie w XX wieku, Wrocław 2019, s. 74–98. 
156 CAW, Zarząd VI SG WP, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 051/Org, Warszawa, 25 IV 1964 r., k. 1. 
157 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/26, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 076/Org, Warszawa, 2 VII 
1964 r., k. 276–284. 
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rozformowywanych pułków artylerii przeciwlotniczej). Chciano też wprowadzić do składu 

organizacyjnego wojsk operacyjnych szereg nowych jednostek i urządzeń tyłowych czasu 

wojennego. Nie wprowadzono jednak osobnych wydziałów WSW związków taktycznych 

osłaniających 4. DZ, 12. DZ, 6. DPD i 7. DD, które w pierwszej kolejności miały reagować 

na ewentualne zagrożenia lub ataki przeciwnika. Osłoną tych jednostek miały się w dalszym 

ciągu zajmować poszczególne terenowe jednostki WSW: Krosno Odrzańskie, Szczecin, 

Kraków, Gdańsk. 

 Reorganizacji za to miały ulec struktury wojsk wewnętrznych158. Rozformowano 

wtedy zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 027/Org. organy WSW KBW i WOP 

oraz samodzielne wojewódzkie wydziały uzupełnień MSW159. Wojska Wewnętrzne (KBW 

i WOP) zostały podporządkowane MON i zaliczone w skład jednolitego systemu Obrony 

Terytorialnej Kraju. 1 listopada 1965 r. powstał Główny Inspektor Obrony Terytorialnej, 

który zobowiązany był do 31 marca 1966 r. sformować Inspektorat OT, Szefostwo Wojsk 

Obrony Wewnętrznej i Szefostwo WOP160. Organy WSW były zobowiązane przejąć 

                                                
158 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 070/Org w sprawie 
przedsięwzięć organizacyjnych planowanych do realizacji w Siłach Zbrojnych PRL na lata 1966–1970, 
Warszawa, 14 VI 1966 r., k. 338–343; ibidem, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 092/Org w sprawie 
udoskonalenia działalności organów operacyjnych, rozpoznawczych, organizacyjno-mobilizacyjnych i 
zabezpieczenia dowodzenia Sztabu Generalnego oraz wojennej struktury Ministerstwa Obrony Narodowej i 
jednostek zabezpieczenia stanowisk dowodzenia MON, Warszawa, 21 VII 1966 r., k. 346–350. Zob. także: 
ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 022/Org w sprawie podstawowych przedsięwzięć 
organizacyjnych planowanych do realizacji w Siłach Zbrojnych PRL na lata 1967–1968, Warszawa, 15 II 1967 
r., k. 362–370; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 025/Org w sprawie podstawowych 
przedsięwzięć organizacyjnych planowanych do realizacji w Siłach Zbrojnych PRL na lata 1968–1969, 
Warszawa, 10 II 1968 r., k. 378–384; ibidem, 1677/84/44, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0110/Org, 
Warszawa 1 VIII 1967 r., k. 307–308. 
159 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/36, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 027/Org, Warszawa, 24 II 
1966 r., k. 229–237; ibidem, 1677/84/37, Rozkaz ministrów: obrony narodowej i spraw wewnętrznych nr 063 
w sprawie dokonanej zmiany podporządkowania wojsk wewnętrznych, Warszawa, 30 V 1966 r., k. 187–194. 
WOP od 1971 r. z powrotem podlegały MSW, sformowano wówczas Oddział WSW Jednostek Wojskowych 
MSW, przeformowany w 1973 r. na Zarząd WSW JW MSW. W latach 1965–1971 funkcjonował Samodzielny 
Wydział WSW JW MSW zabezpieczający Brygadę Nadwiślańską im Czwartaków AL. Szerzej na ten temat 
zob.: P. Piotrowski, Wojskowa Służba Wewnętrzna 1957–1989, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, 
nr 6 (17), s. 34–35 oraz idem, Uwagi o funkcjonowaniu i metodologii pracy operacyjnej Zarządu II Sztabu 
Generalnego WP oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW [w:] Osobowe źródła 
informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008, s. 401–520. Zob. też: 
AIPN, Biblioteka, 2603/3011, płk. dr Władysław Łuków, Rozwój i działalność kontrwywiadu wojskowego, 
służby dochodzeniowo-śledczej i porządkowej (prewencji) Wojskowej Służby Wewnętrznej w latach 1956–
1980, SWSW, Warszawa 1982, s. 12–13; J. Wygoda, R. Peterman, Zapomniane organy bezpieczeństwa 
państwa – Wojskowa Służba Wewnętrzna KBW i WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych 
MSW, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2012, nr 1/10, s. 131–164. 
160 Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/52, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 096/Org, Warszawa, 10 
IX 1965 r., k. 140–146; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0101/Org w sprawie przyjęcia na 
zaopatrzenia jednostek wojsk wewnętrznych, 4 X 1965 r., k. 178–179; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 0102/Org, 13 X 1965 r., k. 180–182; ibidem, 1453/68/51, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 052/Org w sprawie opracowania zasad organizacyjnego ustawienia Wojsk Wewnętrznych w 
Siłach Zbrojnych PRL, Warszawa, 1 VII 1965 r., k. 68; ibidem, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 053/Org 
w sprawie tymczasowych zasad dowodzenia Wojskami Wewnętrznymi, 1 VII 1965 r., k. 69; ibidem, 
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dokumentację i sprzęt operacyjny z rozformowanych organów. W związku z tym 

przeformowano część jednostek terenowych WSW. Rozformowano Oddział WSW Ełk z 

delegaturą w Giżycku i sformowano na jego miejsce Oddział WSW Białystok 

(podporządkowano go Zarządowi WSW POW) złożony z dwóch wydziałów (I i II), plutonu 

WSW i delegatury w Ełku o stanie osobowym 77 wojskowych i 3 pracowników 

cywilnych161. Sformowano także dwa nowe wydziały WSW: w Kłodzku z delegaturą w 

Lubaniu (podporządkowany Zarządowi WSW SOW) o stanie osobowym 45 żołnierzy wraz 

z 1 pracownikiem kontraktowym162 i w Kielcach z plutonem WSW (podporządkowany 

Zarządowi WSW WOW) o stanie osobowym 49 wojskowych wraz z 2 pracownikami 

cywilnymi163.  

 Przeformowano także do nowych etatów poszczególne oddziały164. Oddział WSW 

Gliwice liczył teraz 118 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych. Składał się z kierownictwa 

(szef z dwoma zastępcami – jednocześnie szefami Wydziału I i II oraz pomocnikiem szefa) 

pod które podlegała kancelaria, trzech wydziałów (Wydział I – kontrwywiadu, Wydział II – 

dochodzeniowo-porządkowy i Wydział III – doboru), plutonu WSW (na czele z dowódcą-

                                                
Zarządzenie ministra obrony narodowej nr 054/Org, 26 VI 1965 r., k. 70; ibidem, Zarządzenie ministra obrony 
narodowej nr 060/Org, 1 VII 1965 r., k. 93. Z dniem 31 III 1966 r. rozformowano ostatecznie KBW. Część 
brygad i pułków KBW przeformowano jednak dopiero rok później. Zob. też: J. Kajetanowicz, Wojska lądowe 
Obrony Terytorialnej Kraju w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1959‒1989, „Zeszyty 
Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2008, nr 4. Zob. także: AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, 
Zarys historyczny powstania i działalności organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, 
SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 13. 
161 Stan etatowy Oddziału WSW Białystok wynosił 31 oficerów, 20 podoficerów, 26 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1174, Etat nr 32/329 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Białystok, 24 II 
1966 r., k. 1–5. Zastępcą szefa-szefem Wydziału I został mjr Stanisław Prokopiak (dotychczasowy zastępca 
szefa Oddziału WSW Ełk), drugim zastępcą szefa-szefem Wydziału II został ppłk Mieczysław Jurga 
(dotychczasowy szef Wydziału WSW KBW i WOP w Białymstoku), szefem delegatury w Ełku został kpt. 
Henryk Śliwa. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 065, Warszawa, 23 III 
1966 r., k. 166–168. 
162 Stan etatowy Wydziału WSW Kłodzko wynosił 13 oficerów, 16 podoficerów, 16 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1175, Etat nr 32/330 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Kłodzko, 24 II 
1966 r., k. 1–4. Szefem Wydziału WSW Kłodzko został ppłk Tadeusz Kołodziejczyk (wcześniej szef Wydziału 
WSW KBW i WOP w Kłodzku), a zastępcą mjr Józef Sługocki (dotychczasowy zastępca szefa Oddziału WSW 
Żagań ds. dochodzeniowo-porządkowych), szefem delegatury Lubań został kpt. Zbigniew Ciesielski 
(wcześniej dowódca-oficer dochodzeniowy delegatury WSW w Lubaniu Śląskim Wydziału WSW KBW i 
WOP w Jeleniej Górze). Zob. AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 070, Warszawa, 
25 III 1966 r., k. 222. 
163 Stan etatowy Wydziału WSW Kielce wynosił 22 oficerów, 10 podoficerów, 17 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1182, Etat nr 32/331 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Kielce, 24 II 1966 r., k. 
1–4. Szefem Wydziału WSW Kielce został płk Roman Wiśniewski (wcześniej szef Wydziału WSW KBW i 
WOP Kraków), a zastępcą szefa kpt. Edmund Struzik, dotychczasowy szef Samodzielnego Wojewódzkiego 
Wydziału Uzupełnień w Kielcach (zaszeregowany do stopnia etatowego podpułkownika). AIPN, SWSW, 
2386/18184, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 065, Warszawa, 23 III 1966 r., k. 175. 
164 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/36, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 027/Org, Warszawa, 24 II 
1966 r., k. 229–237. 
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komendantem ochrony) i delegatury w Katowicach165. Podobnie sformowany został Oddział 

WSW Poznań z delegaturą w Ostrowie Wielkopolskim o stanie osobowym 100 wojskowych 

i 3 pracowników kontraktowych166, Oddział WSW Wrocław z delegaturą w Brzegu o stanie 

osobowym 103 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych167, Oddział WSW Lublin z delegaturą 

w Chełmie Lubelskim o stanie osobowym 100 wojskowych i 3 pracowników 

kontraktowych168, Oddział WSW Legionowo o stanie osobowym 77 żołnierzy i 3 

pracowników cywilnych169, Oddział WSW Kraków z dwiema delegaturami w Bielsku Białej 

i Nowym Sączu o stanie osobowym 115 wojskowych i 3 pracowników kontraktowych170, 

Oddział WSW Bydgoszcz z delegaturą w Inowrocławiu i Toruniu o stanie osobowym 100 

żołnierzy i 3 pracowników cywilnych171, Oddział WSW Łódź o stanie osobowym 69 

wojskowych i 3 pracowników kontraktowych172. 

 Oddział w Krośnie Odrzańskim sformowano wraz z delegaturą w Gorzowie 

Wielkopolskim – nie posiadał Wydziału III (starsi pomocnicy i pomocnicy szefa oddziału 

ds. doboru umiejscowieni byli pod kierownictwem), stąd też stan osobowy był mniejszy i 

                                                
165 Stan etatowy Oddziału WSW Gliwice wynosił 50 oficerów, 27 podoficerów, 41 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1176, Etat nr 32/350 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gliwice, b.d. [24 
II 1966 r.], k. 1–5v. 
166 Stan etatowy Oddziału WSW Poznań wynosił 47 oficerów, 21 podoficerów, 32 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1177, Etat nr 32/349 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Poznań, 24 II 1966 r., k. 
1–6. 
167 Stan etatowy Oddziału WSW Wrocław wynosił 42 oficerów, 22 podoficerów, 39 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1179, Etat nr 32/347 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Wrocław, 24 II 
1966 r., k. 1–5v. W kierownictwie nie było umieszczonego pomocnika szefa oddziału. 
168 Stan etatowy Oddziału WSW Lublin wynosił 50 oficerów, 24 podoficerów, 26 szeregowców. Ustawienie 
garnizonowe oficerów było następujące: 45. pz Siedlce – oficer KW i dochodzeniowo-porządkowy, 7. pułk 
pontonowy Dęblin – oficer KW i dwóch dochodzeniowo-porządkowych, 6. Centralna Baza Amunicji Stawy – 
dwóch oficerów KW, 8. pz Hrubieszów – oficer KW, Powiatowy Sztab Wojskowy Hrubieszów – oficer 
doboru, 5. pa Chełm Lubelski – oficer KW, Powiatowy Sztab Wojskowy Chełm Lubelski – oficer doboru, 46. 
techniczny bib Chełm Lubelski – oficer KW i dochodzeniowo-porządkowy, Chełmski Oddział WOP – oficer 
KW i dochodzeniowo-porządkowy, Powiatowy Sztab Wojskowy Krasnystaw – oficer doboru, Powiatowy 
Sztab Wojskowy Kraśnik – oficer doboru, Powiatowy Sztab Wojskowy Łuków – oficer doboru, Powiatowy 
Sztab Wojskowy Zamość – oficer doboru, Powiatowy Sztab Wojskowy Biłgoraj – oficer doboru, Powiatowy 
Sztab Wojskowy Puławy – oficer doboru, 3. Okręgowa Składnica Mundurowa Kraśnik – oficer KW, 9. pułk 
rozpoznania radiowego – oficer KW. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1183, Etat nr 32/332 Oddziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Lublin, 24 II 1966 r., k. 1–9.  
169 Stan etatowy Oddziału WSW Legionowo wynosił 44 oficerów, 14 podoficerów, 19 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1184, Etat nr 32/333 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Legionowo, 24 II 
1966 r., k. 1–5. 
170 Stan etatowy Oddziału WSW Kraków wynosił 50 oficerów, 29 podoficerów, 36 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1185, Etat nr 32/334 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Kraków, 24 II 
1966 r., k. 1–6. 
171 Stan etatowy Oddziału WSW Bydgoszcz wynosił 37 oficerów, 28 podoficerów, 35 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1190, Etat nr 32/339 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Bydgoszcz, 24 II 
1966 r., k. 1–6. 
172 Stan etatowy Oddziału WSW Łódź wynosił 36 oficerów, 13 podoficerów, 20 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1193, Etat nr 32/342 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Łódź, 24 II 1966 r., k. 1–
5. 
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wynosił 78 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych173. Podobnie było w przypadku Oddziału 

WSW Opole o stanie osobowym 69 wojskowych i 2 pracowników kontraktowych174, 

Oddziale WSW Rzeszów z delegaturą w Przemyślu i Jarosławiu o stanie osobowym 91 

wojskowych i 3 pracowników kontraktowych175, Oddziału WSW Olsztyn z delegaturą w 

Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Ostródzie i Giżycku (przeszeregowana z rozformowanego 

Oddziału WSW Ełk) o stanie osobowym 120 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych176, 

Oddziale WSW Koszalin z delegaturą w Kołobrzegu i Trzebiatowie o stanie osobowym 99 

wojskowych i 3 pracowników kontraktowych177, Oddział WSW Gdańsk z delegaturą w 

Słupsku o stanie osobowym 89 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych178 oraz Oddział WSW 

w Szczecinie z delegaturą w Stargardzie Szczecińskim o stanie osobowym 118 wojskowych 

i 3 pracowników kontraktowych179. 

 Etat Oddziału WSW Żagań o stanie osobowym 59 żołnierzy i 2 pracowników 

cywilnych nie przewidywał ani wydziału doboru, ani nie miał w składzie kierownictwa 

oficera ds. doboru180. Podobnie było w Oddziale WSW Grudziądz z delegaturą w Chełmnie 

                                                
173 Stan etatowy Oddziału WSW Krosno Odrzańskie wynosił 32 oficerów, 21 podoficerów, 25 szeregowców. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1178, Etat nr 32/348 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Krosno 
Odrzańskie, 24 II 1966 r., k. 1–5. 
174 Stan etatowy Oddziału WSW Opole wynosił 31 oficerów, 15 podoficerów, 23 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1180, Etat nr 32/346 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Opole, 24 II 1966 r., k. 
1–5. 
175 Stan etatowy Oddziału WSW Rzeszów wynosił 38 oficerów, 27 podoficerów, 26 szeregowców. Ustawienie 
garnizonowe oficerów było następujące: Powiatowy Sztab Wojskowy Dębica – oficer doboru, Powiatowy 
Sztab Wojskowy Łańcut – oficer doboru, Powiatowy Sztab Wojskowy Jarosław – oficer doboru, Powiatowy 
Sztab Wojskowy Krosno – oficer doboru, Powiatowy Sztab Wojskowy Jasło – oficer doboru, Powiatowy Sztab 
Wojskowy Nisko – oficer doboru, Powiatowy Sztab Wojskowy Sanok – oficer doboru, Powiatowy Sztab 
Wojskowy Przemyśl – oficer doboru, 4. pz Kielce – oficer KW i dochodzeniowo-porządkowy, 14. pz Tarnów 
– oficer KW i dochodzeniowo-porządkowy, 40. pa Jarosław – oficer KW, 1. Brygada Wojsk Kolejowych 
Przemyśl – oficer KW, 12. Brygada Drogowa Nisko – oficer KW i dochodzeniowo-porządkowy, 4. Centralna 
Składnica Uzbrojenia Żurawica – oficer KW, 38. bib Jarosław – oficer KW, Oddział WOP Przemyśl – oficer 
KW, 28. bib Jarosław – oficer dochodzeniowo-porządkowy, 32. pcz – oficer dochodzeniowo-porządkowy. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1186, Etat nr 32/335 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Rzeszów, 
24 II 1966 r., k. 1–9. 
176 Stan etatowy Oddziału WSW Olsztyn wynosił 37 oficerów, 42 podoficerów, 41 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1187, Etat nr 32/336 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Olsztyn, 24 II 
1966 r., k. 1–6v. 
177 Stan etatowy Oddziału WSW Koszalin wynosił 38 oficerów, 27 podoficerów, 34 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1191, Etat nr 32/340 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Koszalin, 24 II 
1966 r., k. 1–5. 
178 Stan etatowy Oddziału WSW Gdańsk wynosił 34 oficerów, 23 podoficerów, 32 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1194, Etat nr 32/343 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdańsk, 24 II 
1966 r., k. 1–5v. 
179 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecin wynosił CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1195, Etat nr 32/344 
Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecin, 24 II 1966 r., k. 1–6. 
180 Stan etatowy Oddziału WSW Żagań wynosił 23 oficerów, 13 podoficerów, 23 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1181, Etat nr 32/345 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Żagań, 24 II 1966 r., k. 
1–4v. 
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Pomorskim o stanie osobowym 56 wojskowych i 1 pracownik kontraktowy181, w Oddziale 

WSW Elbląg z delegaturą w Braniewie o stanie osobowym 66 żołnierzy i 2 pracowników 

cywilnych182 oraz w Oddziale WSW Szczecinek z delegaturą w Wałczu i Drawsku o stanie 

osobowym 83 wojskowych i 2 pracownik kontraktowy183. 

 Nie zostały zmienione etaty zarządów WSW okręgów, Oddziału WSW Warszawa 

oraz wydziałów WSW: Bolesławiec, Modlin, Orzysz, Choszczno, 2. DZ Nysa oraz 5. DPanc 

Gubin. 

 Struktury poszczególnych zarządów WSW okręgów odzwierciedlają diagramy: 

 

 
 

                                                
181 Stan etatowy Oddziału WSW Grudziądz wynosił 21 oficerów, 16 podoficerów, 19 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1188, Etat nr 32/337 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Grudziądz, 24 II 
1966 r., k. 1–5. 
182 Stan etatowy Oddziału WSW Elbląg wynosił 25 oficerów, 18 podoficerów, 23 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1189, Etat nr 32/338 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Elbląg, 24 II 1966 r., k. 
1–5. 
183 Stan etatowy Oddziału WSW Szczecinek wynosił 27 oficerów, 25 podoficerów, 31 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1192, Etat nr 32/341 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Szczecinek, 24 II 
1966 r., k. 1–5. 
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 Rozkazem szefa WSW nr 043 z 1 marca 1966 r. powołano komisję główną która 

miała sprawować nadzór i koordynować czynności związane z przejęciem dokumentacji i 

sprzętu operacyjnego z Zarządu WSW KBW i WOP oraz jej jednostek terenowych w 

składzie: płk Jerzy Markuszewski (przewodniczący), ppłk Edward Zając, ppłk Jan Chraplak, 
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ppłk Marian Łoskot, ppłk Stefan Burda. Dodatkowo miały powstać w oddziałach i 

wydziałach terenowych WSW komisje zdawczo-odbiorcze. Do przejęcia była dokumentacja 

operacyjna wytworzona przez jednostki WSW KBW i WOP (teczki personalne i pracy 

tajnych współpracowników, lokali kontaktowych, spraw ewidencji operacyjnej, teczki 

zagadnieniowe oraz inne materiały operacyjne), dokumentacja ogólna, sprzęt techniki 

operacyjnej i kryminalistyczny, kartoteki, dokumentacja i sprzęt archiwalny184. Oddział 

WSW Białystok przejął materiały z Wydziału KBW i WOP oraz Samodzielnego 

Wojewódzkiego Wydziału Uzupełnień MSW w Białymstoku, podobnie oddziały WSW w 

Lublinie, Poznaniu, Koszalinie w swoich miastach garnizonowych. Oddział WSW Kraków 

przejął materiały z wydziałów WSW KBW i WOP w Nowym Sączu i Krakowie oraz z 

Samodzielnego Wojewódzkiego Wydziału Uzupełnień MSW w Krakowie. Oddział WSW 

Gliwice z Wydziału WSW KBW i WOP w Gliwicach i Samodzielnego Wojewódzkiego 

Wydziału Uzupełnień MSW w Katowicach. Wydział WSW Kłodzk z wydziałów WSW 

KBW i WOP w Jeleniej Górze i Kłodzku. Z wydziałów WSW KBW i WOP w Krośnie 

Odrzańskim, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie oraz Warszawie przejęły oddziały WSW 

stacjonujące w tych miastach, natomiast z samodzielnych wojewódzkich wydziałów 

uzupełnień MSW w Rzeszowie, Kielcach, Wrocławiu, Bydgoszczy i Łodzi przejęły 

oddziały/wydziały WSW terenowe stacjonujące w tych miastach. Wyjątkiem stanowiły 

materiały z Samodzielnego Wojewódzkiego Wydziału Uzupełnień MSW w Warszawie, 

które przejął Oddział WSW Legionowo185. 

 Od 17 marca 1966 r. nastąpiło przejście oficerów Zarządu WSW KBW i WOP do 

jednostek WSW. Zasilili oni nie tylko pion kontrwywiadowczy i dochodzeniowo-

porządkowy, ale przede wszystkim pion doboru przechodząc z Samodzielnych 

Wojewódzkich Wydziałów Uzupełnień MSW na stanowiska oficerów ds. doboru w 

oddziałach terenowych WSW186. 

                                                
184 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 043 w sprawie przyjęcia 
dokumentacji i sprzętu operacyjnego organów WSW KBW i WOP oraz samodzielnych wojewódzkich 
wydziałów uzupełnień MSW, 1 III 1966 r., k. 110–111. 
185 AIPN, SWSW, 2386/18184, Załącznik do rozkazu szefa WSW nr 043 z dnia 1 III 1966 r., k. 114. Ostateczne 
zakończenie spaw z przejęciem materiałów i sprzętu po rozformowanych organach WSW KBW i WOP miało 
nastąpić 1 IV 1966 r. 
186 Zob. m.in.: AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 054, Warszawa, 17 III 1966 
r., k. 128–143; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 056, Warszawa, 17 III 1966 r., k. 146–147; ibidem, 
Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 063, Warszawa, 21 III 1966 r., k. 155–159; ibidem, Rozkaz personalny 
[szefa WSW] nr 065, Warszawa, 23 III 1966 r., k. 161–191; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 066, 
Warszawa, 23 III 1966 r., k. 192–194; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 070, Warszawa, 25 III 1966 
r., k. 199–224; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 073, Warszawa, 31 III 1966 r., k. 228–233; ibidem, 
Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 076, Warszawa, 315 III 1966 r., k. 237–240. 
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 Kolejne zmiany etatów przyniósł rok 1967. W dniu 17 maja tego roku szef Sztabu 

Generalnego, gen. Wojciech Jaruzelski zatwierdził rozkazem wejście w życie nowych 

etatów WSW zarządów okręgów i ich jednostek terenowych187. Od tej pory zarządy okręgów 

składały się z kierownictwa, jednego oddziału (Oddział II) i pięciu wydziałów (I, III, IV, V 

i VI Organizacji Służby Porządkowej) oraz komendy ochrony (z dwiema drużynami ochrony 

i drużyną samochodową)188. Struktury zostały więc rozbudowane o nowe piony.  

 Początek roku 1968 przyniósł z kolei zmiany do etatów. Jednostki terenowe wraz z 

delegaturami zaopatrzone zostały nagle w rowery (2–3 na delegaturę i na pluton) do tej pory 

nie używane w organach WSW. Zwiększono jednak także liczbę samochodów osobowo-

terenowych wraz z etatem kierowcy (w części delegatur WSW oraz zastępując w wydziałach 

WSW samochody osobowe lub furgony na rzecz osobowo-terenowych)189. 

 Pomimo rozrastania się struktur samych zarządów WSW okręgów wojskowych stan 

osobowy specjalnie nie powiększył się, co obrazują poszczególne tabele: 

 

Tabela nr 12. Stały stan osobowy Zarządu WSW WOW w latach 1957-1968 
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32/175 
Zarządzenie nr 
0013/Org. z 21 I 
1957 1 29 9 3 6 33 72 3 75 

32/210 Rozkaz 0045/Org. 
z 8 VI 1957 1 33 7 3 4 11 52 4 56 

- Rozkaz 004/Org. 
z 19 V 1958 1 30 7 3 4 11 49 3 52 

                                                
187 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, 17 V 1967 r., k. 
207–213. 
188 CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/158, Etat nr 32/378 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Śląskiego 
Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1–5; ibidem, 1791/90/152, Etat nr 32/368 Zarządu 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1–5v; 
ibidem, 1791/90/145, Etat nr 32/358 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1–5v. 
189 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/48, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 044/Org, Warszawa 11 III 
1968 r., k. 17–43v. 
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- 
Zarządzenie nr 
025/Org. z 13 III 
1959 1 30 6 2 4 11 48 4 52 

- 
Zarządzenie 
028/Org. z 4 IV 
1960 1 29 6 2 4 12 48 4 52 

- 
Zarządzenie nr 
063/Org. z 7 VIII 
1961 1 30 6 2 4 12 49 4 53 

- 
Zarządzenie nr 
080/Org. z 13 IX 
1961 1 32 6 2 4 12 51 4 55 

- 
Zarządzenie nr 
0126/Org. z 6 XII 
1961 1 35 6 2 4 12 54 4 58 

32/276 
Zarządzenie nr 
068/Org z 30 VI 
1962 1 29 10 3 7 29 69 4 73 

- 
Zarządzenie nr 
0111/Org. z 30 
VII 1963 1 30 11 4 7 27 69 4 73 

- 
Zarządzenie nr 
060/Org. z 15 V 
1964 1 30 6 3 3 25 62 4 66 

- 
Zarządzenie nr 
076/Org. z 2 VII 
1964 1 32 6 3 3 25 64 4 68 

- 
Zarządzenie nr 
0142/Org. z 5 XII 
1964 1 32 6 3 3 22 61 4 65 

- 
Zarządzenie nr 
026/Org. z 5 IV 
1965 1 37 6 3 3 22* 66 4 70 

- 
Zarządzenie nr 
067/Org. z 26 VII 
1965 1 48 15 12 3 22 86 9 95 

- 
Zarządzenie nr 
0123/Org. z 10 
XII 1965 1 48 14 12 2 23 86 9 95 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 1 53 16 14 2 23 93 10 103 

32/358 
Zarządzenie nr 
066/Org z 17 V 
1967 1 56 18 9 9** 24 99 5 104 
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* W wykazie poprawek stan osobowy podany na 32 szeregowych (w etacie jednak wykazanych 
22 stanowiska), ale suma wszystkich żołnierzy podana na 66 osób. Błąd ten przepisywany był już 
do końca ważności etatu, zaznaczony jedynie wzrost o 1 żołnierza szeregowego poprawką z 10 
XII 1965 r. (zarządzenie nr 0123/Org.). Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, Etat nr 32/276 Zarządu 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 30 VI 1962 r., k. 1. 
** Od etatu 32/276 zamiast podoficerów służby zasadniczej ujęto chorążych zawodowych. Zob. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/145, Etat nr 32/358 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1. 

Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3684; ibidem, 1678/84/421; ibidem, 1678/84/1146; 
ibidem, 1791/90/145. 

 

Tabela nr 13. Stały stan osobowy Zarządu WSW SOW w latach 1957-1968 
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32/177 
Zarządzenie nr 
0013/Org. z 21 
I 1957 1 46 13 3 10 34 94 3 97 

32/211 
Rozkaz 
0045/Org. z 8 
VI 1957 1 51 11 3 8 36 99 4 103 

- 
Rozkaz 
004/Org. z 19 V 
1958 1 48 11 3 8 36 96 4 100 

- 
Zarządzenie nr 
025/Org. z 13 
III 1959 1 46 13 3 10 32 92 4 96 

- 
Zarządzenie nr 
043/Org. z 29 
IV 1959 1 47 13 3 10 32 93 4 97 

- 
Zarządzenie 
028/Org. z 4 IV 
1960 1 48 13 3 10 32 94 4 98 

- 
Zarządzenie nr 
0110/Org. z 28 
XII 1960 1 48 16 6 10 32 97 4 101 

- 
Zarządzenie nr 
080/Org. z 13 
IX 1961 1 49 16 6 10 32 98 4 102 
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- 
Zarządzenie nr 
0126/Org. z 6 
XII 1961 1 50 16 6 10 32 99 4 103 

32/278 
Zarządzenie nr 
068/Org z 30 VI 
1962 1 45 13 6 7 29 88 6 94 

- 
Zarządzenie nr 
0111/Org. z 30 
VII 1963 1 45 13 6 7 27 86 8 94 

- 
Zarządzenie nr 
060/Org. z 15 V 
1964 1 46 9 6 3 25 81* 6 87 

- 
Zarządzenie nr 
076/Org. z 2 VII 
1964 1 47 9 6 3 25 82 6 88 

- 
Zarządzenie nr 
067/Org. z 26 
VII 1965 1 48 11 8 3 25 85 9 94 

- 
Zarządzenie nr 
0123/Org. z 10 
XII 1965 1 48 10 8 2 26 85 9 94 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 1 49 12 10 2 26 88 9 97 

32/378 
Zarządzenie nr 
066/Org z 17 V 
1967 1 50 18 16** 2 25 94 4 98 

* W wykazie poprawek stan osobowy wszystkich wojskowych wynosił błędnie 80 zamiast 81. 
Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, Etat nr 32/278 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Śląskiego Okręgu Wojskowego, 30 VI 1962 r., k. 1. 

** Od etatu 32/378 podawano chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 9+7) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI SG 
WP, 1791/90/158, Etat nr 32/378 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Śląskiego Okręgu 
Wojskowego, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1. 
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3686; ibidem, 1678/84/422; ibidem, 1678/84/1148; 
ibidem, 1791/90/158. 

 

Tabela nr 14. Stały stan osobowy Zarządu WSW POW w latach 1957-1968 
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32/176 
Zarządzenie nr 
0013/Org. z 21 I 
1957 1 47 13 3 10 34 95 3 98 

32/212 
Rozkaz 
0045/Org. z 8 VI 
1957 1 50 10 3 7 33 94 4 98 

- Rozkaz 004/Org. 
z 19 V 1958 1 48 10 3 7 33 92 4 96 

- 
Zarządzenie nr 
025/Org. z 13 III 
1959 1 46 10 3 7 30 87 4 91 

- 
Zarządzenie 
028/Org. z 4 IV 
1960 1 46 10 3 7 29 86 4 90 

- 
Zarządzenie nr 
0110/Org. z 28 
XII 1960 1 47 11 4 7 29 88 4 92 

- 
Zarządzenie nr 
080/Org. z 13 IX 
1961 1 48 11 4 7 29 89 4 93 

- 
Zarządzenie nr 
0126/Org. z 6 XII 
1961 1 49 11 4 7 29 90 4 94 

32/277 
Zarządzenie nr 
068/Org z 30 VI 
1962 1 46 11 4 7 29 87 6 93 

- 
Zarządzenie nr 
011/Org. z 4 VII 
1963 1 46 12 5 7 25 84 8 92 

- 
Zarządzenie nr 
060/Org. z 15 V 
1964 1 46 7 4 3 21 75 8 83 

- 
Zarządzenie nr 
076/Org. z 2 VII 
1964 1 47 7 4 3 21 76 8 84 

- 
Zarządzenie nr 
067/Org. z 26 VII 
1965 1 53 11 8 3 21 86 9 95 
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- 
Zarządzenie nr 
0123/Org. z 10 
XII 1965 1 53 10 8 2 22 86 9 95 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 1 54 12 10 2 22 89 9 98 

32/368 
Zarządzenie nr 
066/Org z 17 V 
1967 1 50 18 16* 2 22 91 4 95 

* Od etatu 32/378 podawano chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 9+7) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI SG 
WP, 1791/90/152, Etat nr 32/368 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1. 
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3685; ibidem, 1678/84/423; ibidem, 1678/84/1147; 
ibidem, 1791/90/152. 

 

 Ostatnia zmiana w omawianym okresie nastąpiła w październiku 1968 r. kiedy to 

sformowano Wydział WSW 36. Brygady Artylerii w Biedrusku (JW 5406) o stanie 

etatowym 22 żołnierzy i 1 pracownik cywilny190. Wydział składał się z szefa wydziału, 

pięciu starszych pomocników szefa, dwóch pomocników szefa, kancelarii tajnej (z 

kierownikiem, starszym pisarzem maszynistą i starszym referentem) oraz plutonu WSW (z 

dowódcą plutonu-komendantem ochrony, podoficerem służby porządkowej, dowódcą 

drużyny, ośmioma strzelcami i trzema kierowcami)191. Szefem został mianowany ppłk 

Mieczysław Karbowniczek (dotychczasowy zastępca szefa Oddziału WSW Opole)192. 

Wydział ten podporządkowano szefowi Zarządu WSW SOW.  

 

2. Zarządy (oddział) WSW lotnictwa i obrony powietrznej 
 Zarząd WSW Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (JW 

2691) został utworzony rozkazem organizacyjnym nr 004 ministra obrony narodowej z 19 

maja 1958 r., a sformowany w czerwcu tego roku193. Miejscem formowania i postoju była 

                                                
190 Stan etatowy Wydziału WSW 36. BA wynosił 7 oficerów, 2 chorążych, 2 podoficerów, 11 szeregowców. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/50, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0136/Org, Warszawa 30 IX 
1968 r., k. 111–114. 
191 Na czas wojny przewidywany był w etacie plutonu WSW pomocnik dowódcy plutonu-profos aresztu, 
dodatkowy etat dowódcy drużyny, zwiększenie strzelców do dwunastu, dodatkowe dwa etaty starszych 
szeregowców do obsługi RKM oraz zwiększenie stanu osobowego kierowców do czterech. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1791/90/224, Etat nr 32/421 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Brygady Artylerii, 26 IX 
1968 r., k 1–4v. 
192 AIPN, SWSW, 2386/22579, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0185, Warszawa, 14 XII 1968 r., k. 377. 
193 AIPN, SWSW, 2386/18247, Pismo nr FC-001875/58 szefa Oddziału IV SWSW, ppłk. W. Gorzkowskiego, 
do szefa Zarządu II SWSW, 13 VI 1958 r., k. 185. 
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Warszawa194. Wszystkie terenowe zarządy WSW były zobowiązane do przekazania w 

„kontrwywiadowcze obsługiwanie” wszystkich jednostek WL i OPL OK oraz dokumentacji 

operacyjnej nowo tworzonemu się zarządowi. Szef Oddziału IV SWSW miał pomóc 

zorganizować ewidencję operacyjną i punkty szyfrowe195. Do tej pory jednostki Wojsk 

Lotniczych osłaniały terenowe oddziały i wydziały WSW według miejsca stacjonowania 

sztabów tychże jednostek196. Na czele nowego zarządu stanął ppłk Ludwik Mochejski197 

                                                
194 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/82, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 004/Org., 19 V 1958 r., k. 10–
35v. 
195 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0011, 3 VI 1958 r., k. 19. 
196 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 002/AB/57, Warszawa 22 
I 1957 r., k. 4–5. 
197 Ludwik Mochejski – urodził się 4 VIII 1923 r. w Brzezinach, pow. Krasnystaw, jako syn Kazimierza 
(robotnik, funkcjonariusz MSW) i Agnieszki z domu Gileta. W 1937 r. skończył siódmą klasę szkoły 
podstawowej w Kraśniczynie, następnie w latach 194–1942 kontynuował naukę w Spółdzielczej Szkole 
Handlowej w Zakrzówku. Od marcu 1943 r. w PPR, następnie w PZPR. W marcu 1943 r. wstąpił do GL 
(używał ps. „Ludwik”, „Dymitr”), początkowo jako łącznik i kolporter literatury na terenie powiatu 
Krasnystaw, następnie od sierpnia 1943 r. wszedł w skład podokręgowego komitetu nr 5 PPR, gdzie był szefem 
redakcji pisma „Walka Ludu” (od marca 1944 r.). W tym czasie był także członkiem dowództwa podokręgu 
komendy AL nr 2. W sierpniu 1943 r. złapany przez Niemców i umieszczony na krótko w obozie Junaków w 
Rozalinie. Brał udział w akcjach bojowych na terenie powiatów krasnostawskiego, chełmskiego, zamojskiego 
i hrubieszowskiego. Później pełnił funkcję członka egzekutywy i sekretarza Komitetu Powiatowego PPR. W 
październiku 1944 r. został oddelegowany przez partię do PUBP w Krasnymstawie, jako kierownik sekcji 
śledczej. Od lutego 1945 r. w szkole partyjnej gdzie odbywał kurs (brak informacji co do kursu i szkoły), po 
skończeniu której został II sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR w Białej Podlaskiej. Od 15 IX 1945 r. 
kierownik Wydziału Organizacyjnego Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację 
w Lublinie. Od 15 VI 1946 r. skierowany przez KW PPR w Lublinie do organów Informacji WP (kursant w 
OSI w stopniu porucznika, brak informacji kiedy uzyskał stopień wojskowy). Od marca 1947 r. starszy oficer 
informacji Sekcji I OZI nr 8 już w stopniu kapitana, następnie kierownik II Sekcji OZI nr 8 (od kwietnia 1948 
r., od lipca tego roku już jako major). Od marca 1949 r. szef Wydziału 19. Dywizji Zmechanizowanej w 
Torzymiu (według opinii pełnił służbę szefa Wydziału 11. Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty w Żaganiu), 
następnie kierownik III Sekcji OZI nr 2 (od 10 II 1951 r.), a od 1 XI 1951 r. szef Oddziału 12. Korpusu Piechoty 
w Rzeszowie OZI nr 5 (od lipca 1952 r. w stopniu podpułkownika). Od 1 I 1953 r. szef Oddziału II Zarządu II 
GZI, od 29 XII 1953 r. zastępca szefa Oddziału GZI, następnie zastępca szefa Zarządu II GZI (10 V 1954 r.), 
a od 21 VI 1954 r. p.o. szefa Zarządu Informacji POW i w końcu pełny szef tegoż zarządu (od 15 VI 1955 r.). 
W czasie zajść październikowych 1956 r. Mochejski miał zostać „wywieziony na taczkach” przez oficerów 
Zarządu Informacji POW (K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do 
kontrwywiadu, Warszawa 1999, s. 92). Po przeformowaniu GZI w WSW został mianowany od 28 I 1957 r. 
szefem Oddziału WSW Warszawa. Wyznaczenie na niższe stanowisko było spowodowane tym, że Mochejski 
„zbyt szorstko traktował swych podwładnych” oraz „nie liczył się ze słusznymi uwagami towarzyszy”. Od 9 
VI 1958 r. szef Zarządu WSW WL i OPL OK w stopniu etatowym generała brygady (od lipca w stopniu 
pułkownika), a po przekształceniach szef Zarządu WSW WOPK i IL (od 29 VIII 1962 r.) także w stopniu 
generała brygady. W tym czasie wszedł w konflikt z dowódcą Wojsk Lotniczych, gen. Janem Freyem-
Bieleckim. Zwolniony 2 VIII 1967 r. przez ówczesnego szefa WSW, gen. Kufla z zajmowanego stanowiska 
(od tej pory w dyspozycji szefa Departamentu Kadr MON) ze względu na działania niezgodne z linią partii 
oraz zbytnie ograniczenia samodzielności podporządkowanych mu jednostek co miało hamować pracę 
kontrwywiadowczą. Od 16 XI 1968 r. skierowany do Zarządu II SG WP i przygotowywany na wyjazd na 
placówkę dyplomatyczną. Od 24 III 1969 r. attaché wojskowy przy Ambasadzie PRL w Turcji. Od 17 VIII 
1973 r. pełnił funkcje głównego specjalisty w Zarządzie II SG WP na etacie generała brygady. Od 30 VI 1983 
r. w dyspozycji MSW, dzień później mianowany doradcą ministra spraw wewnętrznych. 31 VII 1990 r. wraca 
pod dyspozycję ministra obrony narodowej. W stan spoczynku przeszedł 21 XII 1990 r. w stopniu pułkownika. 
Od 24 X 1949 r. uczęszczał na kurs udoskonalenia Oficerów Informacji (z przedmiotów liniowych dostał ocenę 
niedostateczną, pozostałe zdał pozytywnie). W latach 1945–1946 uczęszczał do Liceum Matematyczno-
Przyrodniczego w Lublinie (nie skończył, nie posiadał wobec tego matury). W 1957 r. ukończył studium 
zaoczne dwuletniej szkoły partyjnej przy KC PZPR (zaliczona jako studia wyższe I stopnia). W 1959 r. 
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(dotychczasowy szef Oddziału WSW Warszawa)198, a jego zastępcą został ppłk Edward 

Poradko (dopiero od 23 października 1958 r.). 

 Zarząd WSW WL i OPL OK składał się z kierownictwa (szef, zastępca szefa, 

pomocnik szefa ds. kadr, pomocnik szefa ds. operacyjno-ewidencyjnych, starszy oficer 

szyfrowy, oficer szyfrowy, szef zaopatrzenia finansowego) wraz z kancelarią (kierownik, 

starszy referent i dwie starsze maszynistki), Oddziału I (szef, zastępca, dziewięciu starszych 

pomocników), Oddziału II (szef, zastępca, sześciu starszych pomocników) i komendy 

ochrony (komendant, dowódca drużyny, ośmiu strzelców, dowódca drużyny samochodowej, 

dwóch starszych kierowców i dwóch kierowców). To dawało łącznie 43 wojskowych i 3 

pracowników cywilnych199. Szefem Oddziału I został ppłk Wiktor Pawłowski (na miejscu 

zastępcy początkowo był vacat), a Oddziału II – płk Władysław Wilhelmi200 (jego zastępcą 

– mjr Jerzy Przyborowski – przeszedł później na zastępcę szefa Oddziału I, a na jego miejsce 

mianowany został ppłk Witold Osiński201). 

 Pierwsze większe zmiany nastąpiły 25 czerwca 1959 r. kiedy powstał Oddział III, a 

następnie 10 maja 1960 r. kiedy sformowano Wydział IV (organizacyjny) 

podporządkowując mu kancelarię, pluton ochrony i drużynę samochodową. Kolejne zmiany 

nastąpiły 29 marca 1961 r. kiedy przeformowano Oddział III na Oddział V i powołano 

dodatkowo samodzielny Wydział III202. To spowodowało spory rozrost stanu liczebnego, bo 

w marcu 1961 r. wynosił on w sumie 71 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych203. Struktury 

w 1961 r. wyglądały więc następująco: 

 

                                                
ukończył eksternistycznie studia na Akademii Wojskowo-Politycznej. W 1975 r. odbył dwumiesięczny kurs 
przy Akademii Dyplomatycznej w ZSRS. Znał biegle język rosyjski oraz słabo angielski. AIPN, MON, 
2174/8369, Teczka akt personalnych Mochejskiego Ludwika, s. Kazimierza. 
198 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 79. 
199 Stan etatowy Zarządu WSW WL i OPL OK wynosił 1 generał, 26 oficerów, 4 podoficerów, 12 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/439, Etat nr 32/241 Zarządu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Wojsk Lotniczych i OPL OK, 19 V 1958 r., k. 1–10. 
200 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 78–79. 
201 AIPN, SWSW, 2386/18206, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0171, Warszawa, 16 VI 1958 r., k. 351; 
ibidem, 2386/18207, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0247, Warszawa, 1 VIII 1958 r., k. 98. 
202 W kwietniu 1961 r. nastąpiły przesunięcia oficerów Oddziału III do Oddziału V oraz z Wydziału I Oddziału 
III Szefostwa WSW do Wydziału III Zarządu WSW WL i OPL OK. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz 
personalny [szefa WSW] nr 082, 22 IV 1961 r., k. 257–259. 
203 Stan etatowy Zarządu WSW WL i OPL OK wynosił wtedy 1 generał, 46 oficerów, 8 podoficerów, 16 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/439, Etat nr 32/241 Zarządu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Wojsk Lotniczych i OPL OK, 19 V 1958 r., k. 1–5v. 
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 Zarządowi WSW WL i OPL OK przyporządkowano trzy oddziały WSW Korpusów 

OPL OK: w Warszawie (JW 2968) – co do wielkości drugi liczebnie 27 wojskowych i 2 

pracowników kontraktowych204, w Bydgoszczy (JW 3331) – gdzie było 18 wojskowych i 1 

cywil205, Wrocławiu (JW 3961) – z 17 żołnierzami i 1 pracownikiem cywilnym206. 

Zarządowi temu przyporządkowano także Oddział WSW Lotnictwa Operacyjnego w 

Poznaniu (JW 2898), który był najliczniejszy – 32 wojskowych i 2 pracowników 

cywilnych207 i Oddział WSW Szkół Lotniczych w Radomiu (JW 2720) – 20 żołnierzy i 1 

pracownik kontraktowy208. Szefem Oddziału WSW 1. KOPK został ppłk Ludwik 

                                                
204 Stan etatowy Oddziału WSW 1. Korpusu OPL OK wynosił 20 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej i 6 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/442, Etat nr 32/244 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej 1. Korpusu OPL OK, 19 V 1958 r., k. 2–3v.  
205 Stan etatowy Oddziału WSW 2. Korpusu OPL OK wynosił 12 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej i 5 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/443, Etat nr 32/245 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej 2. Korpusu OPL OK, 19 V 1958 r., k. 2–3v.  
206 Stan etatowy Oddziału WSW 3. Korpusu OPL OK wynosił 11 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej i 5 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/444, Etat nr 32/246 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej 3. Korpusu OPL OK, 19 V 1958 r., k. 2–3v.  
207 Stan etatowy Oddziału WSW LO wynosił 25 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej i 6 szeregowców. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/441, Etat nr 32/243 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Lotnictwa 
Operacyjnego, 19 V 1958 r., k. 2–3v. 
208 Stan etatowy Oddziału WSW Szkół Lotniczych wynosił 14 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej i 5 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/440, Etat nr 32/242 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Szkół Lotniczych, 19 V 1958 r., k. 2–3v.  
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Ciołkowiak209, a miejsce zastępcy początkowo nie było obsadzone (później objął je mjr 

Jerzy Jakiel). Podobnie vacat był na stanowisku szefa Oddziału WSW 2. KOPK (później 

objął je mjr Antoni Kubicki), zastępcą mianowany został mjr Antoni Kubicki210 (później 

zastąpił go kpt. Florian Biernat). Szefem Oddziału WSW 3. KOPK został mjr Władysław 

Łuków211 (następnie zastąpił go ppłk Zbigniew Bednarczuk), a miejsce zastępcy nie zostało 

początkowo obsadzone (następnie zajął je kpt. Jan Kowalczyk, którego zastąpił mjr Stefan 

Gajos). Szefem Oddziału WSW Szkół Lotniczych został ppłk. Józef Gancarz212 (następnie 

zastąpił go ppłk Czesław Wancerz), a jego zastępcą ppłk Czesław Wancerz213 (później 

zastąpił go ppłk Piotr Pietruczuk)214. 

 Oddział WSW Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu został sformowany rozkazem 

organizacyjnym nr 004 ministra obrony narodowej z 19 maja 1958 r. Oddział ten miał 

uproszczony schemat organizacyjny, składał się bowiem z szefa oddziału, jego zastępcy, 

dwudziestu dwóch starszych pomocników szefa, oficera szyfrowego, dwóch maszynistek, 

dowódcy drużyny, czterech strzelców oraz dwóch kierowców215. Na czele oddziału stanął 

ppłk Zygmunt Szyfler216, jego zastępcą został ppłk. Mieczysław Fuczkiewicz. Oddział ten 

początkowo zaszeregowano pod Zarząd WSW WL i OPL OK. 

                                                
209 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 80. 
210 AIPN, SWSW, 2386/18206, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0171, Warszawa, 16 VI 1958 r., k. 354. 
211 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 80. 
212 Ibidem, k. 79. 
213 AIPN, SWSW, 2386/18206, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0194, Warszawa, 27 VI 1958 r., k. 488. 
214 Późniejszą obsadę całego Zarządu WSW WL i OPL OK wraz z podległymi oddziałami i wydziałami zob. 
AIPN, SWSW, 2386/29637, Księga etatowa Zarządu WSW Wojsk Lotniczych i OPL OK [za lata 1960–1962]. 
215 Od 25 VI 1959 r. doszedł kierownik kancelarii w stopniu starszego sierżanta zawodowego oraz doszedł 
jeden starszy pomocnik szefa oddziału, a od 29 III 1961 r. doszło dwóch pomocników szefa oddziału w stopniu 
kapitana. Ostatecznie stan etatowy wynosił 27 oficerów, 2 podoficerów, 6 szeregowców oraz 2 pracowników 
kontraktowych. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/441, Etat nr 32/243 Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Lotnictwa Operacyjnego, 19 V 1958 r., k. 1–3.  
216 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 80. 
Zygmunt Szyfler – urodził się 5 VIII 1925 r. w Krynkach, pow. Sokółka, jako syn Stanisława i Olgi z domu 
Anisimowicz. Do 1919 r. skończył 7 klas szkoły powszechnej w miejscu urodzenia. W latach 1935–1939 
działał jako harcerz w ZHP. Od lutego 1945 r. w PPR, następnie w PZPR. Od czerwca 1941 r. przesiedlony do 
wsi Połdionówka (Obwód Nowosybirski) do kołchozu im. Czepajewa. W sierpniu 1943 r. wstąpił do I Armii 
Polskiej w ZSRS (szeregowy, następnie zastępca dowódcy plutonu, zastępca dowódcy kompanii ds. 
oświatowo-politycznych 1. batalionu 5. pp 2. DP). W czerwcu 1944 r. ukończył kurs w Szkole Oficerskiej 
Polityczno-Wychowawczej i został skierowany do 6. pp 2. DP na zastępcę dowódcy kompanii ds. polityczno-
wychowawczych (ranny w nogę pod Puławami). Od września 1944 r. w 7. Samodzielnym Zapasowym 
Batalionie Piechoty najpierw jako zastępca dowódcy 2. kompanii, a następnie zastępca dowódcy batalionu (w 
stopniu podporucznika). Od sierpnia 1945 r. zastępca oficera informacji w tymże pułku, od października tego 
roku zastępca oficera informacji Wydziału operacyjno-ewidencyjnego Oddziału Informacji DOW 6 w Łodzi, 
a od listopada 1946 r. oficer informacji (w stopniu porucznika), następnie starszy oficer informacji Wydziału 
Informacji Garnizonu Łódź. W tym czasie ukończył miesięczny KDO Informacji Pułków w Wesołej (1948 r.). 
Od września 1949 r. starszy oficer informacji Sekcji III OZI nr 4, od 20 IX 1950 r. kierownik Sekcji Informacji 
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 Zarząd WL i OPL OK z jednostkami podporządkowanymi wyglądał następująco: 

 

 
 

 25 czerwca 1959 r. został sformowany Wydział WSW Ośrodka Szkolenia OPL w 

Gołdapi. Było to wynikiem sformowania 1 września 1959 r. Ośrodka Szkolenia Specjalistów 

Artylerii OPL OK w Gołdapi217. Wydział WSW ochraniający ten ośrodek składał się z szefa, 

trzech starszych pomocników szefa ds. kontrwywiadu, dowódcy drużyny ochrony, pięciu 

strzelców i starszego referenta218. Już 2 maja 1960 r. przeformowano wydział znacznie 

poszerzając stan osobowy, dodając zastępcę szefa, dodatkowych czterech starszych 

pomocników ds. KW, dwóch starszych pomocników ds. porządkowych, oficera kodowo-

                                                
w 12. Brygady Artylerii Ciężkiej OZI nr 4 (w stopniu kapitana), później p.o. szefa Wydziału Informacji 8. 
Dywizji Artylerii Przełamania OZI nr 1 (od 25 X 1951 r.), a od 14 V 1952 r. kierownik Sekcji Informacji w 
Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 OZI nr 9, następnie od 16 IV 1953 r. p.o. szefa, a następnie szef Oddziału 
Informacji 3. Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego OZI nr 9 (w stopniu majora). W tym czasie na krótko p.o. 
zastępcy szefa Zarządu Informacji POW. Od 15 VI 1955 r. szef Oddziału I Zarządu I GZI, a po przemianach 
od 28 I 1957 r. szef Wydziału III Zarządu II SWSW, następnie szef Wydziału II Oddziału WSW Warszawa 
(od 19 VI 1957 r.), a od 9 VI 1958 r. szef Oddziału WSW Lotnictwa Operacyjnego Zarządu WSW WL i OPL 
OK (w stopniu podpułkownika). W tym czasie ukończył kurs w OS WSW (1960 r.) oraz Kurs Doskonalenia 
w Wyższej Szkole KGB w ZSRS (w latach 1960–1961). Od 23 VIII 1962 r. szef samodzielnego już Oddziału 
WSW LO (w stopniu pułkownika), a od 25 V 1968 r. p.o. szefa Zarządu WSW Wojsk Lotniczych, następnie 
pełny szef tego zarządu (od 11 VIII 1969 r.) z zaszeregowaniem do stopnia etatowego generała brygady. W 
stan spoczynku przeszedł 6 IX 1984 r. w stopniu pułkownika. W kwietniu 1957 r. ukończył liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych. W 1973 r. odbył Kurs Przeszkolenia Oficerów szczebla operacyjnego w ASG. 
Znał biegle język rosyjski. AIPN, MON, 2174/6594, Teczka Akt Personalnych Zygmunta Szyflera, s. 
Stanisława; https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/63175 (dostęp 9 XII 2021 r.). 
217 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 055/Org, Warszawa, 3 VI 
1959 r., k. 1. 
218 Stan etatowy Wydziału WSW Ośrodka Szkoleni OPL wynosił 4 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej i 
5 szeregowców oraz 1 pracownik cywilny. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/228, Etat nr 32/254 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Ośrodka Szkolenia OPL, 25 VI 1959 r., k. 1–3. 
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szyfrowego, technika kryminalistycznego, dwóch podoficerów służby porządkowej, 

podoficera gospodarczego oraz starszą maszynistkę. Dodano też pluton piechoty i drużynę 

radiową. Łącznie 50 osób219. Szefem wydziału został ppłk Henryk Szczygielski, a jego 

zastępcą kpt. Marian Wnukiewicz220. Wydział WSW Ośrodka Szkolenia Specjalistów 

Artylerii (OSSA) OPL OK 20 października 1960 r. zmienił nazwę na Wydział WSW 

Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki (CSSAiR) OPL OK oraz został 

przedyslokowany z Gołdapi do Bemowa Piskiego221. Szef tego wydziału w latach 1960–

1961 dopuścił się szeregu przewinień dyscyplinarnych, m.in. wykorzystując żołnierzy 

służby zasadniczej do prac prywatnych, dla korzyści majątkowych zajmował się hodowlą 

trzody i drobiu, a także zachowywał nietaktownie po alkoholu wobec oficerów i ich żon. Za 

powyższe został ukarany przez szefa WSW ostrzeżeniem o niepełnej przydatności na 

zajmowanym stanowisku222. 

 Z dniem 1 czerwca 1960 r. sformowano Wydział WSW 9. Dywizji Artylerii OPL 

OK w Warszawie (JW 3146223), który przyporządkowano także Zarządowi WSW WL i OPL 

OK224. Wydział ten składał się z szefa, zastępcy szefa, siedmiu starszych pomocników szefa, 

kierownika kancelarii, kierowcy samochodowego i starszej maszynistki225. Szefem nowego 

wydziału został mianowany od 1 czerwca 1960 r. ppłk Jerzy Przyborowski, dotychczasowy 

zastępca szefa Oddziału I Zarządu WSW WL i OPL OK226, a zastępcą kpt. Jan Przybyła, 

który dotychczas był w dyspozycji szefa WSW227. 

 W lutym 1961 r. z kolei sformowano Wydział WSW 13. Dywizji Artylerii OPL OK 

w Bytomiu, który składał się z szefa, zastępcy szefa, ośmiu starszych pomocników szefa, 

oficera kodowo-szyfrowego, kierownika kancelarii, dowódcy ochrony, pięciu strzelców, 

                                                
219 Stan etatowy Wydziału WSW OSSA OPL OK wynosił 14 oficerów, 7 podoficerów, 27 szeregowców i 2 
osoby kontraktowe. CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 036/Org, 
Warszawa 2 V 1960 r., k. 45; ibidem, 1678/84/834, Etat nr 8/80 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Ośrodka Szkolenia Specjalistów Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, 2 V 1960 r., k. 1–9. 
220 AIPN, SWSW, 2386/29637, Księga etatowa Zarządu WSW Wojsk Lotniczych i OPL OK [za lata 1960–
1962], s. 59. 
221 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 078/Org, Warszawa, 20 
IX 1960 r., k. 49; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 083/Org, Warszawa, 29 IX 1960 r., k. 121. 
222 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0122, 12 VI 1961 r., k. 240. 
223 Numer jednostki wojskowej został nadany dopiero 20 X 1960 r. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, 
Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 083/Org, Warszawa, 29 IX 1960 r., k. 122. 
224 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 036/Org, Warszawa 2 V 
1960 r., k. 45. 
225 Stan etatowy Wydziału WSW 9. DA OPL OK wynosił 9 oficerów, 1 podoficer zawodowy, 1 szeregowiec 
i 1 pracownik kontraktowy. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/833, Etat nr 8/79 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej 9. Dywizji Artylerii OPL OK, 2 V 1960 r., k. 1–3. 
226 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz personalny nr 0159 [szefa WSW], Warszawa, 30 VI 1960 r., k. 365; 
ibidem, 2386/29637, Księga etatowa Zarządu WSW Wojsk Lotniczych i OPL OK [za lata 1960–1962], s. 66. 
227 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz personalny nr 0200 [szefa WSW], Warszawa, 23 VIII 1960 r., k. 86. 
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dwóch kierowców oraz starszego referenta228. Szefem wydziału został kpt. Jan Kowalczyk, 

wcześniej zastępca szefa Oddziału WSW 3. Korpusu OPK229. 

 Oba etaty wydziałów WSW DA zostały zastąpione 16 października 1961 r. nowym, 

gdzie zwiększono ilość starszych pomocników szefa wydziału do dwunastu (30 czerwca 

1962 r. dodano jeszcze dwóch pomocników ds. dochodzeniowych) i w obu sformowano 

drużynę ochrony230. 

 Struktury Zarządu WSW WL i OPL OK w październiku 1961 r. wyglądały 

następująco: 

 

 
 

 29 listopada 1961 r. szef Oddziału WSW 1. Korpusu OPL OK, ppłk Ludwik 

Ciołkowiak, został zawieszony w czynnościach służbowych ze względu na wykrycie, że 

przy pomocy żony, sprzedał w październiku 1960 r. 482 pary pończoch nylonowych 

Spółdzielni Inwalidów, a w lutym 1961 r. 20 swetrów w sklepie komisowym w Warszawie. 

Tym samym postępowanie szefa oddziału godziło „w dobre imię organów WSW” i nie było 

zgodne z „honorem i godnością oficera WP” ponieważ trudnił się handlem artykułami 

zagranicznymi pochodzącymi z nielegalnych źródeł. Ppłk Ciołkowiak złożył w tej sprawie 

oświadczenie, które okazało się niezgodne z prawdą, stąd szef WSW rozkazał szefowi 

                                                
228 Stan etatowy Wydziału WSW 13. DA OPL OK wynosił 11 oficerów, 2 podoficerów, 7 szeregowców i 1 
pracownik kontraktowy. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/8363, Etat nr 8/84 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej 13. Dywizji Artylerii OPL OK, 25 II 1961 r., k. 1–4v. 
229 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz personalny nr 082 [szefa WSW], 22 IV 1961 r., k. 170. Stanowisko 
zastępcy szefa wydziału nie zostało obsadzone (vacat). AIPN, SWSW, 2386/29637, Księga etatowa Zarządu 
WSW Wojsk Lotniczych i OPL OK [za lata 1960–1962], s. 70. 
230 Stan etatowy wynosił wobec tego 15 oficerów, 2 podoficerów, 7 szeregowców (razem 24 żołnierzy) i 1 
pracownika cywilnego. CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/36, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 0107/Org, 16 X 1961 r., k. 164–165; ibidem, 1678/84/1144, Etat nr 32/272 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Artylerii OPL OK [Dywizji Artylerii OPK], 16 X 1961 r., k. 1–4. 
14 XII 1961 r. zmieniono nazwę na Wydział WSW Dywizji Artylerii OPK. 
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Zarządu WSW WL i OPL OK przeprowadzić postępowanie wyjaśniające231. Sprawą ppłk. 

Ciołkowiaka zajął się też Oficerski Sąd Honorowy232. 

 Od 30 czerwca 1962 r. zarządowi zmieniono nazwę na Zarząd WSW Wojsk Obrony 

Powietrznej Kraju i Inspektoratu Lotnictwa, a oddziałom na Oddziały WSW Korpusów 

Obrony Powietrznej Kraju233. Było to spowodowane zmianami i próbą ujednolicenia 

systemu dowodzenia w dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru 

Kraju gdzie utworzono Inspektorat Lotnictwa i rozdzielono dowództwo na dwa odrębne 

ogniwa kierowania: Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu i Wojsk Obrony Powietrznej 

Obszaru Kraju w Warszawie (od maja 1963 r. pod nazwą Wojsk Obrony Powietrznej 

Kraju234). W ten sposób usankcjonowano istnienie już właściwie od 1959 r. dwóch 

odrębnych związków operacyjnych: lotnictwa operacyjnego i wojsk obrony powietrznej 

kraju235. Reorganizacja była związana z rozwojem systemu obrony powietrznej kraju oraz 

usprawnieniem dowodzenia lotnictwem operacyjnym236. Usamodzielnienie Wojsk OPL OK 

wynikało z dostosowywania się do tworzonego właśnie jednolitego systemu OPL w ramach 

Układu Warszawskiego i szybszej możliwości przejścia Lotnictwa Operacyjnego do działań 

wojennych (pod rozkazy dowódcy Frontu jako Armia Lotnicza)237. Stąd 30 czerwca wszedł 

                                                
231 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0265, b.d. [29 XI 1961 r.], k. 
290. Cz.p.o. szefem Oddziału WSW 1. KOPL OK został wyznaczony ppłk Jerzy Przyborowski. Ppłk 
Ciołkowiak zawieszony był do 29 XII 1961 r. Zob. ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
0299, 29 XII 1961 r., k. 350. 
232 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 037, 22 II 1962 r., k. 72. 
233 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201.  
234 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 048/Org w sprawie zmiany 
nazwy wojsk obrony powietrznej, Warszawa, 8 V 1962 r., k. 36; ibidem, 1453/68/38, Rozkaz ministra obrony 
narodowej nr 048/Org w sprawie zmiany nazwy wojsk obrony powietrznej, Warszawa, 8 V 1962 r., k. 91. Zob. 
także: ibidem, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 049/Org o tymczasowym zakresie 
działania dowództw okręgów wojskowych w sprawach obrony terytorium kraju, 8 V 1962 r., k. 92–95.  
235 C. Krzemiński, Polskie lotnictwo wojskowe 1945–1980. Zarys dziejów, Warszawa 1989, s. 26–27. Szerzej: 
T. Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945–1962. Organizacja, szkolenie i problemy kadrowe, Warszawa 
2001, s. 183–191. Zob. też: CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/90, Rozkaz ministra obrony narodowej r 
05/Org, 20 II 1959 r., k. 6–8; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] 
nr 060/Org, 2 VI 1962 r., k. 173–175; ibidem, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
062/Org w sprawie określenia kompetencji w zakresie spraw organizacyjnych i uzupełnień Inspektoratu 
Lotnictwa, Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju oraz Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego, 2 VI 
1962 r., k. 178–180. 
236 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/38, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0039/Org w sprawie 
reorganizacji dowodzenia wojskami lotniczymi i obrony przeciwlotniczej obszaru kraju, Warszawa, 14 IV 
1962 r., k. 211–214; ibidem, Zakres działalności Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej, Lotnictwa 
Operacyjnego oraz Instytucji Centralnych MON w dziedzinie dowodzenia lotnictwem, 14 IV 1962 r., k. 213–
228. 
237 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/17, Informacja dla członków Rady Wojennej o reorganizacji dowodzenia 
Wojskami Lotniczymi i OPL OK, 13 VII 1962, k. 48–54. Już od marca 1962 r. w ramach reorganizacji i 
rozbudowy systemu obronnego do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych zaczęto wprowadzać jednostki 
rakietowe. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 029/Org, 
Warszawa, 19 III 1962 r., k. 32–37. 
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w życie nowy etat Oddziału WSW Lotnictwa Operacyjnego, który przyniósł zmniejszenie 

oficerów o połowę: szef oddziału, zastępca szefa ds. kontrwywiadu, zastępca ds. 

dochodzeniowych, oficer do zleceń specjalnych, pięciu oficerów ds. kontrwywiadu, dwóch 

ds. dochodzeniowych, jeden ds. operacyjno-poszukiwawczych i jeden szyfrowo-kodowy. 

Pozostał kancelaria z kierownikiem i jedną starszą maszynistką oraz drużyna ochrony z 

dowódcą, czterema strzelcami i czterema kierowcami. Łącznie 23 wojskowych oraz 1 

pracownik cywilny238. Jest to o tyle zaskakujące, że oddział ten właśnie usamodzielnił się i 

co więcej, miał za zadanie osłony całego nowo formowanego dowództwa LO.  

 Etat ten został skrytykowany przez szefa oddziału na odprawie szefów zarządów 13 

lipca 1962 r. Płk. Szyfler uważał, że z pięciu oficerów KW, trzech będzie obsługiwało 

szesnaście jednostek i pododdziałów stacjonujących w Poznaniu oraz zajmowało się pracą 

kontrolno-instruktorską w wydziałach WSW. Zredukowanie oficerów do tak małej liczby 

spowodować miało duże ich obciążenie. Z tego względu wnioskował o stworzenie w 

oddziale wydziału kontroli i obsługi, który zająłby się jednostkami w Poznaniu i pracą 

kontrolno-instruktorską. Wniosek został odrzucony jednak przez płk. Edwarda 

Radzieńczaka239. Szefem Oddziału WSW LO pozostał ppłk Zygmunt Szyfler, a funkcję 

zastępcy ds. KW także dalej pełnił ppłk. Mieczysław Fuczkiewicz240. 

 Oddziałowi WSW LO podporządkowano241: 

 – Wydział WSW 8. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Bydgoszczy (JW 

1283) – na czele z szefem, zastępcą szefa, dwoma starszymi pomocnikami ds. KW, dwoma 

starszymi pomocnikami ds. dochodzeniowych, pomocnikiem ds. szyfrowo-kodowych, 

starszą maszynistką i kierowcą242; 

 – Wydział WSW 9. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku (JW 1299) – na 

czele z szefem, zastępcą szefa, dwoma starszymi pomocnikami ds. KW (jeden w 41. plm 

Malbork, drugi w 29. plm Orneta), dwoma starszymi pomocnikami ds. dochodzeniowych 

                                                
238 Stan etatowy Oddziału WSW LO wynosił 13 oficerów, 2 podoficerów, 8 szeregowców. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1678/84/583, Etat nr 32/300 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Lotnictwa Operacyjnego, 30 
VI 1962 r., k. 1–3v. 
239 AIPN, SWSW, 2386/18162, Protokół z odprawy szefów zarządów WSW okręgów wojskowych i 
równorzędnych odbytej w dniu 13 lipca 1962 r., k. 164–165. 
240 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0173, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 153. 
241 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 373–382; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. Tym samym zarządzeniem rozformowano Oddział 
WSW w Dęblinie i sformowano Wydział WSW Modlin oraz Wydział WSW Lotnictwa Marynarki Wojennej 
w Babich Dołach. 
242 Stan etatowy Wydziału WSW DLMSz wynosił 7 oficerów, 1 szeregowiec, 1 pracownik cywilny. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/585, Etat nr 32/313 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Lotnictwa 
Myśliwsko-Szturmowego, 30 VI 1962 r., k. 1–5. 
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(jeden w 41. plm Malbork, drugi w 29. plm Orneta), pomocnikiem ds. szyfrowo-kodowych, 

starszą maszynistką i kierowcą243; 

 – Wydział WSW 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie (JW 1321) – na 

czele z szefem wydziału, mjr. Ryszardem Kurkiem (dotychczasowy zastępca szefa 

Wydziału WSW 12. DZ ds. KW)244; 

 – Wydział WSW 15. Dywizji Lotnictwa Bombowego w Powidzu (JW 1362) – na 

czele z szefem, zastępcą szefa, trzema starszymi pomocnikami ds. KW (jeden w 7. plb 

Powidz, drugi w 3. pzaop Powidz, trzeci w 33. plb Modlin), trzema starszymi pomocnikami 

ds. dochodzeniowych (jeden w 7. plb Powidz, drugi w 3. pzaop Powidz, trzeci w 33. plb 

Modlin), pomocnikiem ds. szyfrowo-kodowych, starszą maszynistką i kierowcą245; 

 – Wydział WSW 16. Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile (JW 1372) 

–na czele z szefem, zastępcą szefa, trzema starszymi pomocnikami ds. KW (jeden w 6. plmsz 

Piła, drugi w 51. plmsz Piła, trzeci w 53. plmsz Mirosławiec), trzema starszymi 

pomocnikami ds. dochodzeniowych (jeden w 6. plmsz Piła, drugi w 51. plmsz Piła, trzeci w 

53. plmsz Mirosławiec), pomocnikiem ds. szyfrowo-kodowych, starszą maszynistką i 

kierowcą246. 

 Oddział WSW LO w 1962 r. wraz z jednostkami podporządkowanymi wyglądał 

następująco: 

 

                                                
243 Stan etatowy Wydziału WSW DLM wynosił 7 oficerów, 1 szeregowiec, 1 pracownik cywilny. Od 30 VII 
1963 r. z etatu wykreślono zastępcę szefa wydziału, a od 26 lipca 1965 r. dodano trzech strzelców w stopniu 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1160, Etat nr 32/312 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, 30 VI 1962 r., k. 1–4. 
244 Stan etatowy Wydziału WSW DLM wynosił 7 oficerów, 1 szeregowiec, 1 pracownik cywilny. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1160, Etat nr 32/312 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji 
Lotnictwa Myśliwskiego, 30 VI 1962 r., k. 1–4; AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] 
nr 0173, Warszawa, 28 VII 1962 r., k. 153. 
245 Stan etatowy Wydziału WSW DLB wynosił 9 oficerów, 1 szeregowiec, 1 pracownik cywilny. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/584, Etat nr 32/311 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Lotnictwa 
Bombowego, 30 VI 1962 r., k. 1–5. 
246 Stan etatowy Wydziału WSW DLMSz wynosił 9 oficerów, 1 szeregowiec, 1 pracownik cywilny. Od 30 VII 
1963 r. do etatu dopisano dwóch starszych pomocników szefa, jednego ds. KW, drugiego ds. dochodzeniowych 
(bez przydziału miejsca), a od 26 lipca 1965 r. dodano trzech strzelców w stopniu szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1159, Etat nr 32/310 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Lotnictwa 
Myśliwsko-Szturmowego, 30 VI 1962 r., k. 1–5  
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 W ten sposób Oddział WSW LO stał się równorzędny zarządom terenowym i 

Zarządowi WSW WOPK i IL oraz oddziałom WSW Marynarki Wojennej i Garnizonu 

Warszawa. 

 30 lipca 1963 r. w życie wszedł nowy etat, gdzie rozbudowano struktury Oddziału 

WSW Lotnictwa Operacyjnego247. Teraz składał się z kierownictwa (na czele z szefem i 

dwoma zastępcami, starszym pomocnikiem do zleceń specjalnych, ds. organizacyjno-

mobilizacyjnych i ds. szyfrowo-kodowych) wraz z kancelarią (z kierownikiem i dwiema 

starszymi maszynistkami), Wydziału I (z szefem w randze zastępcy szefa oddziału, zastępcą 

szefa, ośmioma starszymi pomocnikami i jednym pomocnikiem), Wydziału II (z szefem w 

randze zastępcy szefa oddziału, zastępcą szefa, czterema starszymi pomocnikami, jednym 

pomocnikiem ds. operacyjno-poszukiwawczych oraz technikiem kryminalistycznym) oraz 

drużyną WSW (na czele z dowódcą-komendantem ochrony, czterema, następnie siedmioma 

strzelcami i pięcioma kierowcami). Dodatkowo sformowano 27 lipca 1966 r. Wydział III (z 

szefem, zastępcą szefa, pięcioma starszymi pomocnikami i pięcioma pomocnikami)248. 

Struktury oddziału po zmianach w 1966 r. wyglądały następująco: 

 

                                                
247 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/23, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0111/Org, Warszawa, 30 
VII 1963 r., k. 44–47. 
248 Stan etatowy Oddziału WSW LO wynosił w 1963 r. 22 oficerów, 3 podoficerów zawodowych, 9 
szeregowców (razem 34 żołnierzy) i 2 pracowników cywilnych. Po zmianie z lipca 1967 r. było 28 oficerów, 
8 podoficerów zawodowych, 12 szeregowców (łącznie 48 wojskowych) i 2 pracowników kontraktowych. Zob. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1169, Etat nr 32/324 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Lotnictwa 
Operacyjnego, 30 VII 1963 r., k. 1–4. 
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 Rozformowano 30 lipca 1963 r. Wydział WSW 8. DLMSz w Bydgoszczy249 oraz 

przeformowano w tym samym czasie Wydział WSW 15. DLB na Wydział WSW Powidz w 

składzie szef, trzech starszych pomocników ds. KW, dwóch starszych pomocników ds. 

dochodzeniowych, pomocnik ds. kodowo-szyfrowych, starsza maszynistka i kierowca250. 

Sformowano także nowy Wydział WSW Sochaczew (JW 4813) w składzie szef, dwóch 

starszych pomocników ds. KW, dwóch starszych pomocników ds. dochodzeniowych. Był 

to najmniejszy liczebnie wydział251. Reszta wydziałów pozostało bez większych zmian.  

 Oddział WSW LO wraz z jednostkami podporządkowanymi, po zmianach w 1963 r. 

wyglądał następująco: 

 

                                                
249 Samą 8. Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego rozformowano zarządzeniem organizacyjnym szefa 
Sztabu Generalnego WP z 1 VII 1963 r. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/44, Zarządzenie organizacyjne 
[szefa Sztabu Generalnego WP] nr 094, 1 VII 1963 r., k. 79–80. 
250 Stan etatowy Wydziału WSW Powidz wynosił 7 oficerów, 1 szeregowiec i 1 pracownik cywilny. 26 VII 
1965 r. dodano w etacie trzech strzelców w stopniu szeregowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/44, 
Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 0111/Org, 30 VII 1963 r., k. 137–140; ibidem, 
1678/84/1170, Etat nr 32/325 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Powidz, 30 VII 1963 r., k. 1–3. 
251 Stan etatowy Wydziału WSW Sochaczew wynosił raptem 5 oficerów. 2 VII 1964 r. dodano do etatu 
pracownika cywilnego – starszą maszynistkę, a 26 VII 1965 r. dodano trzech strzelców w stopniu szeregowych. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/44, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
0111/Org, 30 VII 1963 r., k. 137–140; ibidem, 1678/84/1171, Etat nr 32/326 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Sochaczew, 30 VII 1963 r., k. 1–3.  
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 Dopiero rok 1967 przyniósł przeszeregowanie związane ze zmianami etatowymi. 17 

maja tego roku przeformowano Wydział WSW 9. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w 

Malborku (od września 1967 r. jako Wydział WSW 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa 

Myśliwskiego) oraz Wydział WSW 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, 

który dodatkowo zmienił nazwę na Wydział WSW 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa 

Myśliwskiego252. Wydziały te według etatu posiadały szefa, czterech starszych 

pomocników, trzech pomocników, starszą maszynistkę, trzech strzelców i kierowcę253. 

Wydział WSW 16. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile przeformowano do 

etatu nr 32/400, który składał się teraz z szefa, zastępcy, czterech starszych pomocników ds. 

KW, czterech starszych pomocników ds. dochodzeniowych, dwóch pomocników ds. KW i 

jeden ds. dochodzeniowych oraz jeden ds. szyfrowo-kodowych, trzech strzelców, kierowcy 

samochodowego i starszej maszynistki. Wkrótce wydział ten zmienił nazwę na Wydział 

WSW 2. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego254. Natomiast 

                                                
252 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, 17 V 1967 r., k. 
207–213. 
253 Stan etatowy Wydziału WSW DLM wynosił 8 oficerów, 4 szeregowców i 1 pracownik kontraktowy. 
Ustawienie garnizonowe Wydziału WSW 9. DLM: 1 starszy pomocnik i 1 pomocnik w 51. bzaop Orneta, 
natomiast Wydziału WSW 3. DLM: 1 starszy pomocnik i 1 pomocnik w 36. bzaop Goleniów. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1327, Etat nr 32/399 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Lotnictwa 
Myśliwskiego, 11 V 1967 r., k. 1–5.  
254 Stan etatowy Wydziału WSW 2. Brandenburskiej DLMSz wynosił 14 oficerów, 4 szeregowców i 1 
pracownik cywilny. Ustawienie garnizonowe było następujące: 2 starszych pomocników szefa w 38. bzaop w 
Bydgoszczy oraz 2 starszych pomocników szefa i 1 pomocnik w 40. bzaop w Mirosławcu. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1117/95/1092, Etat nr 32/400 [62/045] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Dywizji Lotnictwa 
Myśliwsko-Szturmowego [Rozpoznawczego/Myśliwsko-Bombowego], 11 V 1967 r. [sic, 17 V 1967 r.], k. 2–
4. Zob. też: AIPN, SWSW, 2386/29640, Księga etatowa Oddziału WSW Lotnictwa Operacyjnego [za lata 
1966–1968], k. 68–73. 
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Wydział WSW Powidz przeformowano do etatu nr 32/401 złożonego z szefa, trzech 

starszych pomocników ds. KW, dwóch starszych pomocników ds. dochodzeniowych oraz 

pomocnika ds. szyfrowo-kodowych, trzech strzelców, kierowcy samochodowego i starszej 

maszynistki255. Wydział WSW Sochaczew składał się z szefa, dwóch starszych pomocników 

ds. KW, dwóch starszych pomocników ds. dochodzeniowych, dwóch pomocników szefa (w 

tym jeden w stopniu kapitana w 11. składnicy amunicji LO Osowiec), starszej maszynistki 

i trzech strzelców256. 

 Zmienił się też etat samego Oddziału WSW LO. Struktury wyglądały następująco: 

kierownictwo (szef, zastępca, szef zaopatrzenia finansowego oraz oficer funkcyjny), 

Wydział I (szef, zastępca i ośmiu starszych pomocników), Wydział III (szef, pięciu starszych 

pomocników, pięciu pomocników i dwóch podoficerów operacyjnych), Wydział IV (szef, 

starszy pomocnik ds. ewidencyjno-operacyjnych, organizacyjno-mobilizacyjnych, 

szyfrowo-kodowych, kierownik kancelarii i dwie starsze maszynistki) wraz z drużyną 

ochrony oraz Wydział V (z szefem, sześcioma starszymi pomocnikami oraz technikiem 

kryminalistycznym) – dawny Wydział II. Stan osobowy wynosił 53 żołnierzy i 2 

pracowników cywilnych257. Zlikwidowano jednego z zastępców szefa oddziału. Już 

wcześniej, bo 26 lipca 1965 r. podniesiono stan osobowy żołnierzy z 34 na 48, a wraz z 

nowym etatem do 53 wojskowych258. 

                                                
255 Stan etatowy Wydziału WSW Powidz wynosił 7 oficerów, 4 szeregowców i 1 pracownika kontraktowego. 
Pierwsze ustawienie garnizonowe oficerów nastąpiło w 1969 r. CAW, Zarząd VII SG WP, 1117/95/1091, Etat 
nr 32/401 [62/046] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Powidz, 11 V 1967 r. [sic, 17 V 1967 r.], k. 2-
3. Zob. też: AIPN, SWSW, 2386/29640, Księga etatowa Oddziału WSW Lotnictwa Operacyjnego [za lata 
1966–1968], k. 64–79. 
256 Stan etatowy Wydziału WSW Sochaczew wynosił 6 oficerów, 1 chorąży, 3 szeregowców i 1 pracownik 
cywilny. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1328, Etat nr 32/402 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Sochaczew, 11 V 1967 r., k. 1–4. 
257 Stan etatowy Oddziału WSW LO wynosił 30 oficerów, 7 chorążych, 4 podoficerów, 12 szeregowców. 
Ustawienie garnizonowe oficerów Wydziału I było następujące: jeden w 6. pł w Śremie, drugi w 55. plt w 
Krakowie, trzeci w 56. pśm w Inowrocławiu. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1326, Etat nr 32/398 Oddziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Lotnictwa Operacyjnego, 11 V 1967 r., k. 1–5. 
258 W 1958 r. stan osobowy wynosił 32 żołnierzy. Nastąpił więc spory przyrost, ale jednocześnie oddział ten 
stał się samodzielną jednostką z podporządkowanymi wydziałami. Przy przeformowaniu na zarząd nastąpiło 
kolejne powiększenie stanu etatowego do 62 wojskowych. 
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 30 czerwca 1962 r. przeformowano Zarząd WSW Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 

i Inspektoratu Lotnictwa259. Według nowego etatu pozostawiono tylko dwa oddziały (I i II, 

zlikwidowano Oddział V) oraz dwa wydziały (III i IV). Sformowano komendę ochrony pod 

którą podporządkowano pluton wartowniczy i drużynę samochodową. Wzrosła także ilość 

zastępców do dwóch, z czego jeden był jednocześnie szefem Oddziału I, a drugi Oddziału 

II260. Według nowego etatu struktury zarządu wyglądały następująco: 

 

                                                
259 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
260 Stan etatowy Zarządu WSW WOPK i IL był następujący: 1 generał, 44 oficerów, 9 podoficerów, 14 
szeregowców (łącznie 68 wojskowych) i 5 pracowników cywilnych. Ustawienie garnizonowe starszych 
pomocników szefa Oddziału I było następujące: Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie (wraz z oficerem 
Oddziału II), 6. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1149, Etat nr 32/279 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk Obrony Powietrznej 
Kraju i Inspektoratu Lotnictwa, 30 VI 1961, k. 1–6. 



328 

 
 

 W tym samym roku, według wspomnień jednego z oficerów WSW, miano powołać 

w Zarządzie WSW WOPK i IL, obok pionu kontrwywiadowczego, pion dochodzeniowo-

śledczy261. Jednak w zarządzie tym od samego jego sformowania, tj. od 1958 r. był 

prawdopodobnie tylko pion kontrwywiadu. Do sierpnia 1962 r. nie funkcjonował pion 

dochodzeniowo-porządkowy262. Rozdzielenie tego pionu i stworzenie dochodzeniowo-

śledczego oraz osobnego porządkowego (prewencji) nastąpiło w całych organach WSW 

dopiero w 1967 r.  

 Już jednak 15 maja 1964 r. sformowano w Zarządzie WSW WOPK i IL od nowa 

Oddział V z szefem oddziału, zastępcą szefa ds. kontrwywiadu i zastępcą szefa ds. 

dochodzeniowych wraz z 10 starszymi pomocnikami ds. kontrwywiadu, 4 ds. 

dochodzeniowych, 1 ds. operacyjno-poszukiwawczych oraz pomocnikiem szefa ds. 

dochodzeniowych263. Przeformowano także pluton na drużynę wartowniczą264. 

 W marcu 1963 r. sformowano Wydział WSW 60. Brygady Artylerii OPK w Gdyni 

(JW 2963) o stanie osobowym 20 wojskowych i 1 pracownik cywilny. Uproszczona 

                                                
261 K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 113. 
262 AIPN, MON, 2174/8369, Opinia służbowa za okres od stycznia 1961 r. do 31 XII 1963 r. na płk. 
Mochejskiego Ludwika s. Kazimierza, 10 II 1964 r., k. 40–41. 
263 Jego rolą była zapewne ochrona kontrwywiadowcza i dochodzeniowa dowództw i sztabów WOPK oraz IL. 
Szefem Oddziału V Zarządu WSW WOPK i IL został ppłk Władysław Łuków. Zob. AIPN, MON, 2174/5222, 
Wniosek o przeniesienie (zwolnienie) oficera ppłk Łukowa Władysława, s. Jana, 15 VI 1964 r., k. 13. 
264 CAW, Zarząd VI SG W, 1678/84/1149, Etat nr 32/279 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk 
Obrony Powietrznej Kraju i Inspektoratu Lotnictwa, 30 VI 1961, k. 1–6.  
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struktura tego wydziału wyglądał następująco: szef, zastępca szefa, sześciu starszych 

pomocników ds. KW, dwóch starszych pomocników ds. dochodzeniowych, pomocnik ds. 

kodowo-szyfrowych, kierownik kancelarii (ze starszym referentem), dowódca drużyny 

ochrony wraz z pięcioma strzelcami i dwoma kierowcami265. Jednostka weszła na 

zaopatrzenie dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 

 1 lipca 1963 r. wszedł w życie nowy etat Wydziału WSW Centrum Szkolenia 

Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPK, gdzie zredukowano ilość oficerów 

kontrwywiadu do siedmiu, pluton przeformowano do drużyny (z 27 żołnierzy pozostało 12) 

i dodano jednego podoficera służby porządkowej zabierając podoficera gospodarczego. Stan 

wobec tego wynosił 29 wojskowych i 2 pracowników cywilnych266. 

 23 września 1963 r. sformowano Wydział WSW Jednostek OPK Poznań (JW 3951) 

składający się z szefa, zastępcy szefa, pięciu starszych pomocników ds. KW, dwóch 

starszych pomocników ds. dochodzeniowych, jednego pomocnika ds. szyfrowo-kodowych, 

kierownika kancelarii, starszego referenta, dowódcy drużyny ochrony, pięciu strzelców oraz 

dwóch kierowców267. Jednostka była na zaopatrzeniu dowódcy Śląskiego Okręgu 

Wojskowego i dowódcy Wojsk OPK. Kolejny etat z 17 maja 1967 r. zredukował liczbę 

starszych pomocników do sześciu (ustawienie garnizonowe po jednym oficerze w JW 1737 

Oborniki Wielkopolskie, JW 1959 Biedrusko, JW 1882 Kurnik, JW 1814 Murowana 

Goślina), pojawił się jednak jeden pomocnik szefa, ale skreślono pomocnika ds. szyfrowo-

kodowych, starszego referenta zamieniono na starszą maszynistkę. Pozostawiono drużynę z 

dowódcą i dwoma kierowcami268. 

 Jednostki podporządkowane Zarządowi WSW WOPK i IL w 1963 r. wyglądały 

następująco: 

 

                                                
265 Stan etatowy Wydziału WSW BA OPK wynosił 11 oficerów, 2 podoficerów, 7 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG W, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 052/Org, 27 III 1963 r., k. 6; ibidem, 
1678/84/1166, Etat nr 32/321 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Brygady Artylerii OPK, 16 I 1963 
r., k. 1–3. 
266 Stan etatowy Wydziału WSW CSSAiR wynosił 13 oficerów, 5 podoficerów, 11 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1453/68/44, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 095/Org, 1 VII 
1963 r., k. 81–82; ibidem, 1678/84/1168, Etat nr 32/323 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Centrum 
Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPK, 1 VII 1963 r., k. 1–5. 
267 Stan etatowy Wydziału WSW Jednostek OPK wynosił 10 oficerów, 2 podoficerów, 7 szeregowców i 1 
pracownik cywilny. 26 VII 1965 r. skreślono jedno stanowisko starszego pomocnika szefa ds. 
dochodzeniowych. CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/45, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 0142/Org, 23 IX 1963 r., k. 85–86; ibidem, 1678/84/1172, Etat nr 32/327 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek OPK Poznań, 23 IX 1963 r., k. 1–3. 
268 Stan etatowy Wydziału WSW Jednostek OPK wynosił 9 oficerów, 1 podoficer służby zasadniczej, 7 
szeregowców i 1 pracownik cywilny. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/818, Etat nr 32/397 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek OPK Poznań, 11 V 1967 r., k. 1–4. 
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 Kolejny etat Zarządu WSW WOPK i IL wszedł w życie 17 maja 1967 r.269 Zarząd 

składał się z kierownictwa (szefa, zastępcy, starszego pomocnika ds. szkolenia, starszego 

instruktora politycznego, starszego pomocnika i pomocnika ds. kadr, szefa zaopatrzenia 

finansowego i podoficera funkcyjnego), Oddziału I (szefa, zastępcy, jedenastu starszych 

pomocników oraz pięciu pomocników), Oddziału II (szefa, zastępcy, siedmiu starszych 

pomocników), Wydziału III (szefa, zastępcy, dziewięciu starszych pomocników, ośmiu 

pomocników i pięciu podoficerów operacyjnych), Wydziału IV (szefa, starszego pomocnika 

ds. organizacyjno-mobilizacyjnych, ewidencyjno-operacyjnych i szyfrowo-kodowych, 

kierownika kancelarii, dwóch starszych referentów i trzy starsze maszynistki), Wydziału V 

(szefa, zastępcy, siedmiu starszych pomocników i dwóch pomocników) oraz komendy 

ochrony (na czele z komendantem) z drużyną ochrony (z dowódcą i sześcioma strzelcami) i 

drużyną samochodową (dowódcą, starszym kierowcą i siedmioma kierowcami). Ogólny 

stan osobowy wynosił 92 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych270. Oddział V został 

przesunięty w miejsce Oddziału I, wcześniejszy Oddział I przeformowano w Oddział II, a 

wcześniejszy Oddział II został przeformowany w Wydział V. Wydział III (obserwacja) i 

Wydział IV (organizacyjny) pozostały bez zmian.  

 Szefem Zarządu WSW WOPK i IL został płk Edward Poradko271 (dotychczasowy 

szef Oddziału I i jednocześnie zastępca szefa Zarządu WSW WOPK i IL), jego zastępcą – 

                                                
269 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, 17 V 1967 r., k. 
207–213. 
270 Stan etatowy Zarządu WSW WOPK i IL wynosił 1 generał, 58 oficerów, 11 chorążych, 8 podoficerów, 14 
szeregowców. Ustawienie garnizonowe było następujące: starszy pomocnik i pomocnik szefa Oddziału I oraz 
starszy pomocnik szefa Wydziału V w Centrum Szkolenia Lotniczego Modlin, starszy pomocnik szefa 
Oddziału I w 6. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności Nowy Dwór Mazowiecki oraz starszy pomocnik 
szefa Oddziału I w 2. Pułku Zapasowym Modlin. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1325, Etat nr 32/389 
Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk OPK i Inspektoratu Lotnictwa, 11 V 1967 r., k. 1–5. 
271 Edward Poradko – urodził się 21 XI 1924 r. w Wólce (Biłgoraj, woj. lubelskie) jako syn Ludwika (robotnik) 
i Marianny z domu Serafin (gospodyni domowa). Do 1938 r. skończył 7 klas szkoły podstawowej w Hucisku, 
a liceum dla pracujących we Wrocławiu skończył i egzamin dojrzałości zdał dopiero w 1958 r. Od 1942 r. w 
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ppłk Marian Łoskot (wcześniej szef Oddziału I Zarządu II SWSW)272, szefem Oddziału I – 

płk Władysław Łuków (dotychczasowy szef Oddziału V Zarządu WSW WOPK i IL), 

Oddziału II – ppłk Włodzimierz Gorzkowski (wcześniej szef Wydziału IV Zarządu I 

SWSW), szefem Wydziału III dalej był ppłk Piotr Onopczuk (pełnił tą funkcję od 2 lipca 

1964 r.), a Wydziału IV – ppłk Czesław Sochaj, natomiast Wydziałem V zarządzał płk 

                                                
PPR, następnie w PZPR. W 1941 r. został wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty, skąd po 9 
miesiącach uciekł. Od maja 1942 do grudnia 1943 r. pracował w konspiracji z ramienia PPR jako łącznik w 
GL/AL, a w okresie marzec–lipiec 1944 r. brał udział w walkach pod ps. „Lis” w oddziale por. Kaczmarka ps. 
„Lipa”, a po jego śmierci pod dowództwem por. Bielaka w stopniu kaprala (brak pełnych danych, gdzie indziej 
podał, że od zimy 1943 r. był już pod dowództwem „Lipy”). Od 14 XI 1943 r. do 31 XII 1944 r. miał służyć 
w 9. zpp. Jednak pułk ten sformowano rozkazem NDWP nr 31 z 20 IX 1944 r. (zob. A. Gąsiorowska, Materiały 
archiwalne jednostek zapasowych piechoty z okresu 1943–1945, s. 6, 
https://caw.wp.mil.pl/plik/file/biuletyn/b5/b_5_12.pdf, dostęp: 10 XII 2016 r.). Od 1 VIII 1944 r. pracował na 
posterunku MO jako funkcjonariusz w Stalowej Woli, od 2 XI 1944 r. funkcjonariusz UBP w Przemyślu, 
następnie od grudnia 1945 r. słuchacz Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Lublinie, a 
później OSI (od 19 I 1945 r. w stopniu chorążego). Już jednak od 1 I 1945 r. miał służyć jako zastępca oficera 
informacji w OZI nr 1 (oficer obiektowy 3. szkolny pcz) w stopniu podporucznika (AIPN, SWSW, 3426/4, 
Приказ начальника Главного Управления Информации Польского Войска № 12, Люблинб, 30 I 1945 г., 
k. 19), następnie od lutego 1946 r. oficer informacji w Sekcji 1 OZI nr 1, od lipca 1946 r. starszy oficer 
informacji 2. psap Wydziału Informacji Garnizonu Modlin (od sierpnia 1946 w stopniu porucznika), później 
starszy oficer informacji Sekcji 2 OZI nr 9 (od lipca 1947 r.). W latach 1945–1947 brał udział w walkach ze 
zbrojnym podziemiem niepodległościowym (WiN oraz NSZ) na terenie województwa warszawskiego, 
lubelskiego i białostockiego. Od marca 1948 r. kierownik Sekcji Informacji Garnizonu Modlin, następnie, od 
grudnia 1948 r., starszy oficer informacji 54. pa Wydziału Informacji 18. DP w stopniu kapitana, od lipca 1949 
r. powrócił do OZI nr 1 jako zastępca kierownika Sekcji 2. Od października 1951 r. w OZI nr 8 na stanowisku 
kierownika Sekcji 4, a później p.o. szefa Wydziału 6 (od V 1952 r.) i szef tegoż wydziału (od lutego 1953 r. 
już w stopniu majora), po czym mianowany na szefa Wydziału 2 (od 7 IV 1953 r.). Od 21 VI 1954 r. p.o. 
zastępcy szefa Zarządu Informacji MW w Gdyni, a następnie już pełny zastępca szefa tegoż zarządu (od 15 VI 
1955 r.). Po ukończeniu kursów specjalnych kontrwywiadu wojskowego w ZSRS w okresie 26 VII 1955–28 
VIII 1956 r. został mianowany zastępcą szefa Zarządu Informacji SOW we Wrocławiu, a po reorganizacji 
zastępcą szefa Zarząd WSW SOW ds. kontrwywiadu (od 17 I 1957 r., w stopniu podporucznika). Od 23 XII 
1958 r. zastępca szefa Zarządu WSW WL i OPL OK w Poznaniu (od września 1961 r. w stopniu pułkownika), 
następnie, po zmianie etatu, mianowany szefem Oddziału I i jednocześnie zastępca szefa Zarządu WSW 
WOPK i IL (od 1 VIII 1962 r.). Od 20 VII 1967 r. p.o. szefa Zarządu WSW WOPK (do 25 II 1968), a następnie 
szef tego zarządu. Od 8 V 1969 r. zastępca szefa Zarządu II Szefostwa WSW, potem przeniesiony do Zarządu 
II SG WP, na stanowisko zastępcy szefa Zarządu II (od 16 II 1974 r.). W tym czasie wysłany do Wietnamu w 
ramach MKKiN (1973 r.), a w okresie 28 VI–22 VIII 1974 r. odbywał Wyższy Akademicki Kurs przy 
Akademii Dyplomatycznej w ZSRS. Od 22 I 1979 r. przygotowywany był do wyjazdu na stanowisko attaché 
w Austrii (od 11 I 1979 r. attaché wojskowy w Wiedniu). Od 5 IV 1979 r. p.o. szefa Zarządu II SG WP, 
następnie szef tegoż zarządu (od 1 X 1979 r.) – w tym czasie odbył kurs operacyjno-strategiczny w ASG SZ 
ZSRS (1 XI–28 XII 1979 r.). Od 31 VII 1981 r. szef WSW (od października 1980 r. w stopniu generała 
brygady), następnie urlopowany do MSZ (od 16 X 1986 r; od września 1983 r. w stopniu generała dywizji) – 
pełnił funkcję ambasadora PRL w Afganistanie (w okresie styczeń 1987–lipiec 1990). Od 15 XI 1990 r. w 
stanie spoczynku w stopniu generała dywizji. Studia na Wydziale Pedagogiczno-Politycznym WAP skończył 
w 1972 r. Znał dobrze język rosyjski. Zmarł 28 II 1997 r. w Warszawie, gdzie został pochowany na cmentarzu 
na Powązkach (kwatera II E-1). Zob. AIPN, 2174/8243, Akta personalne Edwarda Poradki; AIPN 2602/18921, 
Teczka personalna Edwarda Poradki; AIPN 2602/13074, Teczka personalna Edwarda Poradki; AIPN 
2602/15412, Teczka pomocnicza akt personalnych Edwarda Poradki; Instrukcje pracy…, s. 28‒29; Normatywy 
WSW…, s. 594–595; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 (M–S), Toruń 
2010, s. 218–221. 
272 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/140, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0291, 
Warszawa, 20 VII 1967 r., k. 236. 
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Zdzisław Michałowski (dotychczasowy szef Oddziału II i jednocześnie zastępca szefa 

Zarządu WSW WOPK i IL)273. 

 Pod Zarząd WSW WOPK i IL dalej podlegały trzy oddziały Korpusów OPK, 

Oddział WSW Szkół Lotniczych w Radomiu, Wydział CSSAiRT w Bemowie Piskiem, 

Wydział WSW 9 DA OPK w Warszawie (w lipcu przeformowany na Wydział WSW 3. 

Łużyckiej DA OPK), Wydział WSW 13. DA OPK w Bytomiu (we wrześniu przeformowany 

na Wydział WSW 1. DA OPK), Wydział WSW 60. BA OPK w Gdyni (od września 

przeformowany na Wydział WSW 4. BA OPK), Wydział WSW Jednostek OPK w Poznaniu 

oraz Wydział WSW 26. BA OPK w Gryficach (sformowany we wrześniu 1967 r.274). 

 

 
 

 11 marca 1968 r. nastąpiła kolejna zmiana. Oddział WSW LO przeformowano na 

Zarząd WSW Wojsk Lotniczych, a Zarząd WSW WOPK i IL na Zarząd WSW Wojsk 

Obrony Powietrznej Kraju275. Zarządu WSW WL składał się z kierownictwa (szefa, 

zastępcy, starszego pomocnika ds. szkolenia, starszego instruktora politycznego, starszego 

pomocnika ds. kadr, szefa zaopatrzenia finansowego oraz podoficera funkcyjnego), pięciu 

wydziałów: Wydział I (szefa i sześciu starszych pomocników), Wydział II (szefa i siedmiu 

                                                
273 Ibidem, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0262, Warszawa, 6 VII 1967 r., k. 113–119; 
AIPN, SWSW, 2386/22578, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0157, Warszawa, 28 VII 1967 r., k. 297. 
274 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego narzucało dowódcy WOPK oraz szefowi WSW sformowanie na 
bazie 129. samodzielnego pa OPK 26. BA OPK w Gryficach (czasowo w Szczecinie) do 1 IX 1968 r. (wraz z 
dowództwem, 37. doar OPK w Glicku, 38. doar OPK w Stargardzie Szczecińskim, 39. doar OPK w Gryfinie-
Pacholętach oraz 36. doar OPK w Szczecinie) oraz Wydział WSW 26. BA OPK (JW 2388) w Gryficach oraz 
przeformowanie Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPK. Zob. CAW, Zarząd VI SG 
WP, 1677/84/45, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0146/Org, Warszawa, 13 X 1967 r., k. 185–186. 
275 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/48, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 044/Org, Warszawa 11 III 
1968 r., k. 17–20. A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 2, Ważniejsze akty prawne, 
decyzje i enuncjacje państwowe (1957–1970), Warszawa 2000, s. 101–102. Był to efekt kolejnych zmian w 
rodzajach sił zbrojnych „ludowego” WP. Zob. szerzej: C. Krzemiński, Polskie lotnictwo wojskowe…, s. 27–
28. 
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starszych pomocników), Wydział III (szefa, sześciu starszych pomocników, siedmiu 

pomocników i 3 podoficerów operacyjnych), Wydział IV (szefa, starszego pomocnika ds. 

organizacyjno-mobilizacyjnych, ds. ewidencyjno-operacyjnych oraz ds. szyfrowo-

kodowych, kierownika kancelarii i trzech starszych maszynistek), Wydział V (szefa, sześciu 

starszych pomocników oraz technika kryminalistycznego) i komendy ochrony (z 

komendantem, siedmioma strzelcami, jednym starszym kierowcą i czterema kierowcami). 

Stan osobowy wynosił 62 wojskowych oraz 3 pracowników cywilnych276. Zmiana ta była 

podyktowana powstaniem Kierownictwa Dowództwa Wojsk Lotniczych, które objęło 

dowodzenie nad Lotnictwem Operacyjnym i Dowództwem Inspektoratu Lotnictwa277. W 

tym czasie następowała kolejna zmiana mająca na celu osłonę stanowisk artylerii ogniowej, 

lotnisk, stanowisk dowodzenia OPK, posterunków radiolokacyjnych, składnic i innych 

obiektów wojskowych oraz rozwoju Wojsk Lotniczych278. Zmiany te następowały w trzech 

etapach w latach 1967–1968. Ostatecznie do czerwca 1968 r. na bazie Kierownictwa 

Dowództwa Wojsk Lotniczych, Inspektoratu Lotnictwa i Dowództwa Lotnictwa 

Operacyjnego sformowano Dowództwo Wojsk Lotniczych w Poznaniu279. Struktury 

Zarządu WSW WL prezentuje poniższy diagram: 

 

                                                
276 Stan etatowy Zarządu WSW WL wynosił 1 generał, 35 oficerów, 10 chorążych, 4 podoficerów i 12 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/226, Etat nr 32/416 Zarządu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Wojsk Lotniczych, 11 III 1967 r., k. 1–4v. 
277 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/44, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0118/Org w sprawie 
utworzenia Dowództwa Wojsk Lotniczych, Warszawa, 24 VIII 1967 r., k. 401–402; ibidem, Zarządzenie szefa 
Sztabu Generalnego nr 0119/Org, Warszawa, 24 VIII 1967 r., k. 406. 
278 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/45, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0132/Sztab w sprawie 
realizacji zadań w zakresie wzmocnienia osłony przeciwlotniczej kraju i wojsk, Warszawa, 12 IX 1967 r., k. 
45–48; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0133/Org, Warszawa 12 IX 1967 r., k. 49–52. 
279 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/47, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 032/Org, Warszawa, 20 II 
1968 r., k. 331–332. 



334 

 
 

 Zarządowi WSW WL podporządkowano dwa oddziały WSW (Jednostek WL w 

Warszawie oraz Szkół Lotniczych w Radomiu) i pięć wydziałów WSW (4. Pomorskiej 

Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, 2. 

Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, w Powidzu oraz Szkół 

Technicznych WL w Oleśnicy). Na czele zarządu stanął płk Zygmunt Szyfler280. Zarząd ten 

z jednostkami podporządkowanymi wyglądał następująco: 

 

 
 

                                                
280 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/151, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0215, 
Warszawa, 25 V 1968 r., k. 16–20. 
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 Natomiast etat Zarządu WSW WOPK wprowadził następujące struktury: 

kierownictwo (szef, zastępca, starszy pomocnik ds. szkolenia, starszy instruktor polityczny, 

starszy pomocnik ds. kadr, szef zaopatrzenia finansowego, podoficer funkcyjny), Wydział I 

(szef, czterech starszych pomocników, i jeden pomocnik), Oddział II (szef, zastępca, sześciu 

starszych pomocników), Wydział III (szef, zastępca, ośmiu starszych pomocników, sześciu 

pomocników, czterech podoficerów operacyjnych), Wydział IV (szef, starszy pomocnik ds. 

organizacyjno-mobilizacyjnych, ds. ewidencyjno-operacyjnych oraz ds. szyfrowo-

kodowych, kierownik kancelarii, dwóch starszych referentów i dwie starsze maszynistki), 

Wydział V (szef i pięciu starszych pomocników), komenda ochrony (na czele z 

komendantem) z drużyną ochrony (dowódca i ośmiu strzelców) oraz drużyną samochodową 

(dowódca, starszy kierowca i siedmiu kierowców). Stan osobowy wynosił 71 żołnierzy i 4 

pracowników cywilnych281. Na czele zarządu stanął płk Edward Poradko282. Struktur 

Zarządu WSW WOPK przedstawia poniższy diagram: 

 

 
 

                                                
281 Stan etatowy Zarządu WSW WOPK wynosił 1 generał, 40 oficerów, 7 chorążych, 7 podoficerów, 16 
szeregowców. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/225, Etat nr 32/415 Zarządu Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, 11 III 1967 r., k. 1–4v. 
282 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/151, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0215, 
Warszawa, 25 V 1968 r., k. 16–20. 
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 W 1968 r. Zarządowi WOPK dalej przyporządkowane zostały jednostki które 

wchodziły w jego skład w 1967 r. (czyli trzy oddziały WSW Korpusów OPK teraz 

rozbudowane o sekcje osłaniające pułki radiotechniczne, Oddział WSW Szkół Lotniczych 

w Radomiu, Wydział CSSAiRT w Bemowie Piskim, Wydział WSW 3. Łużyckiej DA OPK, 

Wydział WSW 1. DA OPK, Wydział WSW 4. BA OPK, Wydział WSW Jednostek OPK w 

Poznaniu oraz Wydział WSW 26. BA OPK), co obrazuje diagram: 

 

 
 

 Rozrost stanu osobowego żołnierzy i pracowników cywilnych obydwóch zarządów 

WSW (Oddziału WSW LO) w latach 1957–1968 prezentują tabele zamieszczone poniżej: 

 

Tabela nr 15. Stały stan osobowy Zarządu WSW WL i OPL OK/WOPK i IL/WOPK w latach 
1957-1968 

Etat 
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wprowadzenia 
lub zmiany 
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32/241 
Rozkaz nr 
004/Org. z 19 V 
1958 1 26 4 3 1 12 43 3 46 

32/279 Rozkaz z 30 VI 
1962 1 44 9 8 1 14 68 5 73 

- 
Zarządzenie nr 
022/Org. z 29 I 
1963 1 44 9 8 1 14 68 7 75 
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- 
Zarządzenie nr 
095/Org. z 1 VII 
1963 1 49 9 8 1 14 73 7 80 

- 
Zarządzenie nr 
0111/Org. z 30 
VII 1963 1 49 10 9 1 13 73 8 81 

- 
Zarządzenie nr 
060/Org. z 15 V 
1964 1 54 8 7 1 12 75 6 81 

- 
Zarządzenie nr 
067/Org. z 26 
VII 1965 1 59 11 10 1 12 83 6 89 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 1 59 13 12 1 12 85 6 91 

32/389 Rozkaz z 11 V 
1967 1 58 19* 18 1 14 92 5 97 

32/415 
Rozkaz nr 
044/Org z 11 III 
1968 1 40 14** 13 1 16 71 4 75 

* Od etatu 32/389 podawano chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 11+7) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1678/84/1325, Etat nr 32/389 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk OPK 
i Inspektoratu Lotnictwa, 11 V 1967 r., k. 2. 

** W etacie 32/415 ujęto chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 7+6) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1791/90/225, Etat nr 32/415 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk 
Obrony Powietrznej Kraju, 11 III 1968 r., k. 2. 
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/439; ibidem, 1678/84/1149; ibidem, 
1678/84/1325; ibidem, 1791/90/225. 

 

Tabela nr 16. Stały stan osobowy Oddziału WSW LO/Zarządu WSW WL w latach 1957-1968 

Etat 
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lub zmiany 
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32/243 
Rozkaz nr 
004/Org. z 19 V 
1958 - 25 1 - 1 6 32 2 34 
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32/300 Rozkaz z 30 VI 
1962 - 13 2 1 1 8 23 1 24 

32/324 Rozkaz z 30 VII 
1963 - 22 3 3 - 9 34 2 36 

- 
Zarządzenie nr 
067/Org. z 26 
VII 1965 - 28 8 8 - 12 48 2 50 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 - 28 9 9 - 12 49 2 51 

32/398 Rozkaz z 11 V 
1967 - 30 11 11* - 12 53 2 55 

32/416 
Rozkaz nr 
044/Org z 11 III 
1968 1 35 14 14** - 12 62 3 65 

* Od etatu 32/398 podawano chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 7+4) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1678/84/1326, Etat nr 32/398 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Lotnictwa Operacyjnego, 
11 V 1967 r., k. 2. 

** W etacie 32/416 ujęto chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej (zliczeni w 
jednej rubryce 10+4) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1791/90/226, Etat nr 32/416 Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk Lotniczych, 11 III 
1968 r., k. 2. 

Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/441; ibidem, 1678/84/583; ibidem, 1678/84/1169; 
ibidem, 1678/84/1326; ibidem, 1791/90/226. 

 

3. Oddział WSW Marynarki Wojennej 
 Oddział WSW Marynarki Wojennej w Gdyni sformowany został 1 lutego 1957 r. Na 

czele oddziału stał szef z dwoma zastępcami (ds. kontrwywiadu i spraw dochodzeniowo-

porządkowych). W jego skład wchodziła sekcja inwigilacji, sekretariat, komenda ochrony z 

drużyną samochodową i zaledwie jednym kutrem motorowym (razem 67 żołnierzy i 3 osoby 

kontraktowe)283. Tak nieliczna jednostka WSW, w dodatku zaliczona do oddziału, nie 

zarządu rodzaju sił zbrojnych ma swoje uzasadnienie. Marynarka Wojenna liczyła w 1956 

r. 16 906 oficerów i marynarzy (w samym dowództwie MW – 726 wojskowych i 283 

pracowników kontraktowych)284. 

                                                
283 Stan etatowy Oddziału WSW MW wynosił 30 oficerów, 11 podoficerów i 26 szeregowców. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1544/73/3715, Etat nr 32/208 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej, 21 
I 1957 r., k. 2–4v. 
284 C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918–1980. Zarys dziejów, Warszawa 
1992, s. 266 i 378. W grudniu 1960 r. według etatów 15 339 (obsadzonych 14 935) wojskowych i 3488 
pracowników cywilnych. Ibidem, s. 272. 
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 Ostatnim szefem Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 (Zarządu Informacji 

Marynarki Wojennej), a po przemianach pierwszym szefem Oddziału WSW MW został płk. 

Józef Mikołajczyk, a jego zastępcą ds. kontrwywiadu ponownie ppłk Mikołaj Paprocki285. 

 Pod sformowany Oddział WSW MW w Gdyni podlegał jeden Oddział WSW 

Gdynia-Oksywie i cztery wydziały: Hel, Ustka, Świnoujście oraz Gdańsk. Oddział WSW 

Gdynia-Oksywie posiadała pluton piechoty (z trzema drużynami) oraz areszt (na czele z 

profosem aresztu, bsm. Wiktorem Leśniakiem, dotychczasowym nadzorcą aresztu Zarządu 

Informacji MW). Szef tego oddziału (mjr Eugeniusz Gajdzik) miał dwóch zastępców: do 

spraw kontrwywiadu (kpt. Jan Trzaskowski) oraz dochodzeniowo-porządkowych (mjr 

Stefan Gajos). Na etacie był także przewodnik psa służbowego z psem służbowym śledczym 

(łącznie stan osobowy wynosił 72 wojskowych i 3 pracowników kontraktowych)286. 

Wydziały WSW Hel, Ustka oraz Świnoujście posiadały drużynę piechoty (Wydział WSW 

Gdańsk miał w etacie pluton piechoty), areszt oraz przewodnika psa służbowego. Szefowie 

tych wydziałów mieli po jednym zastępcy, tylko do spraw dochodzeniowo-porządkowych 

(za wyjątkiem Gdańska, który posiadał także zastępcę szefa ds. kontrwywiadu). Stan 

osobowy według etatów wynosił: 37 żołnierzy i 1 pracownik kontraktowy (Wydział WSW 

Hel), 34 wojskowych, 1 pracownik kontraktowy (Wydział WSW Ustka), 43 żołnierzy, 2 

pracowników kontraktowych (Wydział WSW Świnoujście), 56 wojskowych, 2 

                                                
285 Stanowisko zastępcy szefa ds. porządkowo-dochodzeniowych nie zostało obsadzone. AIPN, SWSW, 
2386/17774, Rozkaz personalny nr 02/57 [ministra obrony narodowe], Warszawa 17 I 1957 r., k. 7–8.  
Józef Henryk Mikołajczyk – urodził się 6 III 1922 r. w Sędzicach (pow. Sieradz) jako syn Józefa (robotnik) i 
Marianny z domu Frankiewicz (robotnica). 7 lat szkoły powszechnej skończył w 1935 r. Do PPR należał od 
22 II 1945 r., następnie do PZPR. Podczas wojny wywieziony na teren Prus Wschodnich, gdzie miał pracować 
jako ślusarz i skąd uciekł do Łodzi, gdzie pracował w firmach jako robotnik, ślusarz i odlewnik. Pod koniec 
wojny miał pracować jako dziennikarz w „Wolnej Łodzi” i „Dzienniku Łódzkim” jednocześnie pomagać 
organizować PPR w mieście. W „odrodzonym” WP od 13 IV 1945 r., najpierw skierowany do Centralnej 
Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi, następnie przeniesiony (od sierpnia 1945 r.) na oficera 
informacji do GZI (brak informacji co do zajmowanego stanowiska, w stopniu kapitana). Od sierpnia 1947 r. 
już jako kierownik sekcji I w OZI nr 5, na od 24 V 1949 r. zastępca szefa OZI nr 5. Od 8 XII 1949 r. szef 
Wydziału Informacji 10. DP w OW-4, a od 1 VI 1951 r. szef Wydziału IV Oddziału I GZI, następnie od 1 V 
1952 r. szef Oddziału I Zarządu I GZI. Od 10 V 1954 r. mianowany szefem Zarządu Informacji Marynarki 
Wojennej, a po przemianach, od 17 I 1957 r. szef Oddziału WSW Marynarki Wojennej. Przeniesiony karnie 
29 IX 1959 r., pomimo oporów (chciał służyć w Zarządzie WSW WL i OPL OK), na niższe stanowisko – szefa 
Oddziału WSW Bydgoszcz, a następnie (od 25 V 1960 r.) szefa Oddziału WSW Gdańsk. Od 25 IV 1972 r. 
wyznaczony na etatowe stanowisko oficera w dyspozycji szefa WSW, do 11 VIII 1972 r., kiedy zmarł w 
wyniku zawału mięśnia sercowego (zgon uznano w związku z wykonywaną służbą wojskową, skreślony z 
ewidencji 20 IX 1972 r.). Pochowany 15 sierpnia tego roku na cmentarzu Witomińskiego w Gdyni w alejce 
zasłużonych. Szkołę średnią ukończył w 1958 r. w Gdyni, rok wcześniej kończy studium zaoczne dwuletniej 
Szkoły Partyjnej przy KC PZPR. Znał dobrze język rosyjski i niemiecki. CAW, TAP, 1573/75/204, Teczka 
Akt Personalnych Mikołajczyka Józefa, s. Józefa. Szerzej o szefach Oddziału/Zarządu WSW MW zob. P. 
Semków, Szefowie Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej, „Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944-1989” 2021, nr 19, s. 213–241. 
286 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3704, Etat nr 32/195 Oddziału Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Gdynia-Oksywie, 10 I 1957 r., k. 1–3v. 
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pracowników kontraktowych (Wydział WSW Gdańsk)287. Wydziałem WSW Ustka 

kierował mjr Henryk Bednarski, a jego zastępcą ds. dochodzeniowo-porządkowych został 

kpt. Mieczysław Król. Szefem Wydziału WSW Hel został mianowany mjr Władysław 

Lisowski, jego zastępcą ds. dochodzeniowo-porządkowych był mjr Sylwester Łukowski (w 

maju 1957 r. zastąpił go mjr Ryszard Płowas). Wydziałem WSW Gdańsk kierował mjr 

Wincenty Drożyński, a jego zastępcami byli mjr Władysław Krukierek (ds. KW) oraz kpt. 

Józef Włodarczyk (ds. dochodzeniowo-porządkowych)288. 

 

 
 

 Już w marcu 1957 r. Wydział WSW Gdańsk został podporządkowany szefowi 

Zarządu WSW POW289. Natomiast pozostałe wydziały WSW zabezpieczały m.in. Ośrodek 

Szkolenia Specjalistów Morskich w Ustce (w maju 1963 r. przeformowany w Centrum 

Szkolenia Specjalistów MW) oraz Dowództwo Bazy MW w Świnoujściu i Dowództwo 

Brygady OWR BG w Helu290. Oddział WSW Gdynia-Oksywie miał za zadanie przede 

                                                
287 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3711, Etat nr 32/202 Wydziału Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Hel, 10 I 1957 r., k. 1–3v; ibidem, 1544/73/3713, Etat nr 32/204 Wydziału 
Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Ustka, 10 I 1957 r., k. 1–3v; ibidem, 1544/73/3714, 
Etat nr 32/205 Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Świnoujście, 10 I 1957 r., k. 
1–3v; ibidem, 1544/73/3712, Etat nr 32/203 Wydziału Wojskowej Służby Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu 
Gdańsk, 10 I 1957 r., k. 1–3v; 
288 AIPN, SWSW, 2386/19491, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 08, Gdynia, 28 II 1957 r., k. 16–21. 
289 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0011/F/57, 11 III 1957 r., 
k. 15. 
290 W maju 1965 r. na ich bazie sformowano 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz 9. Flotyllę 
Obrony Wybrzeża w Helu. Zob. C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna…, s. 274–
275. 
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wszystkim ochraniać port wojenny. Dowództwo i centralne jednostki MW (Sztab Główny, 

Zarząd Polityczny) oraz pododdziały je zabezpieczające (np. kwatermistrzostwo) 

znajdowały się w Gdyni, gdzie osłaniał je kontrwywiadowczo i porządkowo Oddział WSW 

MW. 

 W czerwcu 1957 r. w wyniku wprowadzenia nowego etatu Oddział WSW MW został 

zwiększony do 71 żołnierzy (3 osoby cywilne bez zmian), uległy też zmianom nazwy: 

zastępca szefa ds. dochodzeniowo-porządkowych został zastępcą szefa ds. porządkowych 

(brak oficerów dochodzeniowych), a sekcja inwigilacji została przemianowana na sekcję III. 

Doszły stanowiska starszego inspektora i inspektora samochodowego291. Oddział WSW 

Gdynia-Oksywie został zmniejszony liczebnie do 67 wojskowych (dalej 3 pracowników 

cywilnych), Wydział WSW Hel – do 35 (1 cywil), Ustka – do 32 (1 kontraktowy), a 

Świnoujście – do 39 (1 cywil). Szefowie jednostek terenowych mieli po jednym zastępcy 

(ds. porządkowych, ale od 4 kwietnia 1960 r. w wydziałach WSW Ustka i Świnoujście był 

zastępca bez określonej funkcji). 19 maja 1958 r. pod Oddział WSW Gdynia-Oksywie 

podporządkowano nowoutworzoną delegaturę w Cewicach, a Wydziałowi WSW 

Świnoujście delegaturę w Dziwnowie. Wzrosła wtedy ilość wojskowych o 11 osób dla 

każdej delegatury. Dodatkowo w oddziale terenowym 6 listopada 1958 r. rozrósł się pluton 

piechoty o dodatkowych 6 żołnierzy (w sumie oddział liczył 84 wojskowych), a od 28 

grudnia 1960 r. dopisano dodatkowe stanowisko starszego pomocnika szefa oddziału ds. 

kontrwywiadu utrzymywanego poza limitem wojska. Wszyscy dotychczasowi starsi 

pomocnicy szefa ds. dochodzeniowych w oddziałach i wydziałach zostali przemianowani na 

starszych pomocników szefa ds. porządkowych292. 

 Od 7 grudnia 1957 r. rozkazem szefa Oddziału WSW MW dowódca plutonu ochrony 

podlegał bezpośrednio zastępcy ds. porządkowych, kpt. Zdzisławowi Serafińskiemu293. W 

sierpniu 1958 r. szef oddziału wyznaczył czasowo na dowódcę całości stanu osobowego 

marynarzy i podoficerów Oddziału WSW MW por. Adama Szczepańczyka, który miał 

uprawnienia dowódcy kompanii i podlegał bezpośrednio zastępcy szefa oddziału ds. 

                                                
291 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/15, Etat nr 32/235 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki 
Wojennej, 8 VI 1957 r., k. 2–4v. 
292 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/428, Etat nr 32/225 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdynia-
Oksywie, 8 VI 1957 r., k. 1–5; ibidem, 1678/84/435, Etat nr 32/236 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Ustka, 8 VI 1957 r., k. 1–3v; ibidem, 1678/84/436, Etat nr 32/237 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Świnoujście, 8 VI 1957 r., k. 1–4; ibidem, 1678/84/437, Etat nr 32/238 Wydziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Hel, 8 VI 1957 r., k. 1–3v. 
293 AIPN, SWSW, 2386/19491, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 059, Gdynia, 7 XII 1957 r., k. 120. 
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porządkowych294. W listopadzie 1958 r. szef oddziału przeprowadził reorganizację 

plutonów oddziałów WSW MW i Gdynia-Oksywie oraz drużyny samochodowej (weszli w 

jej skład wszyscy kierowcy obu oddziałów WSW) i sformował kompanię (na czele z por. 

Eugeniuszem Fibakiem), którą podporządkował bezpośrednio sobie. Pierwszy pluton 

(złożony z 4 drużyn po sześciu żołnierzy) pod dowództwem st. bosm. Józefa Kępy 

wyznaczony został do pełnienia służby wewnętrznej, a drugi (złożony z 5 drużyn po sześciu 

żołnierzy), pod dowództwem mata nadterminowego Krzysztofa Fiedorowicza, do pełnienia 

służby patrolowej295. Reorganizacja plutonów i drużyny samochodowej przeprowadzona 

przez szefa oddziału WSW odbyła się poza etatowo, ale miała za zadanie usprawnić służbę 

wartowniczą, patrolową i samochodową obu oddziałów. 

 

 
 

 Jeszcze przed powołaniem Oddziału WSW MW, ówczesny szef Zarządu Informacji 

Marynarki Wojennej wydał rozkaz o przeszkoleniu oficerów, podoficerów nadterminowych 

i marynarzy którzy mieli służyć w pionie dochodzeniowo-porządkowym. Komendantem 

kursu został jego zastępca ppłk Paprocki296. 

 Sam Oddział WSW MW albo podległe jej wydziały brały udział w zabezpieczeniu 

rejsów do krajów kapitalistycznych. W czasie rejsu trzech niszczycieli ORP „Grom”, 

„Wicher” i „Błyskawica” odmówiło powrotu do kraju 7 członków załogi ORP 

                                                
294 AIPN, SWSW, 2386/19492, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 058 – wyznaczenie d[owód]cy całości stanu osobowego marynarzy i podofic[erów] służby czynnej Oddziału 
WSW Mar[ynarki] Woj[ennej], Gdynia, 5 VIII 1958 r., k. 97. 
295 AIPN, SWSW, 2386/19492, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Sł[użby] Wewnętrznej MW nr 084 – 
reorganizacja plutonów Oddz[iału] WSW Mar[ynarki] Woj[ennej] i Oddziału WSW Gdynia-Oksywie, 
utworzenie kompanii ochrony, wyznaczenie d[owódcy] kompani oraz dowódców plutonów, Gdynia, 20 XI 
1958 r., k. 151–152. 
296 AIPN, SWSW, 2386/19491, Rozkaz szefa Zarządu Informacji Marynarki Wojennej nr 1 – Zorganizowanie 
kursu dla oficerów, podoficerów nadterminowych i marynarzy służby dochodzeniowo-porządkowej, Gdynia, 
16 I 1957 r., k. 1–2. 
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„Błyskawica”. Sprawa ta zaważyła na karierze szefa Oddziału WSW MW, płk. Józefa 

Mikołajczyka, którego zastąpił na stanowisku 12 września 1959 r. płk Czesław Kiszczak297. 

 We wrześniu 1960 r. powołano grupę operacyjną złożoną z oficerów Oddziału WSW 

MW i podległych wydziałów terenowych na czele z kmdr ppor. Adamem Gerodem (szefem 

Wydziału WSW Hel) do zabezpieczenia grupy okrętów ORP „Wicher”, „Bóbr” i „Mors” w 

dniach 8–13 września 1960 r. które udały się na rewizytę do angielskiej Marynarki Wojennej 

w Porcie Portsmuth298. 

 Kolejny etat został wprowadzony w kwietniu 1960 r.299 Wprowadzał on podział na 

kierownictwo i cztery wydziały, gdzie pod Wydział IV podlegał pluton wartowniczy, 

drużyna samochodowa oraz kuter motorowy. Stan osobowy wynosił 78 wojskowych (39 

oficerów, 12 podoficerów, 27 szeregowców) i 3 pracowników kontraktowych300. Brak było 

mianowania na stanowisko szefa Wydziału I, jak i jego zastępcy (vacaty)301. Szefem 

Wydziału II został kmdr por. Władysław Lisowski, Wydziału III – p.o. kpt. Władysław 

Krzyżanowski, a Wydziału IV – kpt. mar. Henryk Staszak302. Wkrótce też nastąpiły zmiany 

na stanowisku zastępcy szefa Oddziału WSW MW – ppłk Mikołaja Paprockiego zastąpił 

ppłk Zbigniew Siekierzycki303. Struktury Oddziału WSW MW prezentuje poniższy diagram: 

 

                                                
297 AIPN, Akademia Spraw Wewnętrznych (dalej ASW), 001834/2741, kpt. Tadeusz Smoleński, Powstanie i 
działalność Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej jej rola w likwidacji zagrożeń politycznych 
(1956-1982), ASW, Warszawa 1987 (praca magisterska), s. 39; AIPN, SWSW, 2386/19493, Rozkaz szefa 
Oddziału WSW Marynarki Wojennej nr 074, Gdynia, 12 IX 1959 r., k. 135. 
298 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0233, 28 IX 1960 r., k. 165. 
299 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/2, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org, Warszawa, 4 IV 
1960 r., k. 167–170. 
300 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/451, Etat nr 32/257 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Marynarki Wojennej, 4 IV 1960 r., k. 2–4v. 
301 Czasowo wykonywał obowiązki szefa Wydziału I kpt. Mieczysław Sujecki. Od 21 VII 1960 r. cz.p.o. szefa 
tego wydziału objął kmdr por. Władysław Lisowski (pełny szef od 30 VIII 1960 r.), a cz.p.o. szefa Wydziału 
II powierzono kpt. Edwardowi Woźniakowi (od 30 VIII 1960 r. zastąpił go p.o. kpt. Stanisław Dębski). AIPN, 
SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej nr 076, 
Gdynia, 23 VII 1960 r., k. 180; ibidem, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Mar[ynarki] 
Woj[ennej] nr 094, Gdynia, 9 IX 1960 r., k. 219. Wcześniej, bo od 16 VII 1960 r. mjr Roman Fraszczak został 
zastępcą szefa Wydziału I. Zob. ibidem, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki 
Wojennej nr 073, Gdynia, 21 VII 1960 r., k. 174. 
302 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 052/60, Gdynia, 3 III 1960 r., k. 117–118. 
303 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/85, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0173, 
Warszawa, 25 V 1960 r., k. 369; AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Mar[ynarki] Woj[ennej] nr 065/60, Gdynia, 6 VII 1960 r., k. 145. Ppłk Mikołaj Paprocki został 
mianowany szefem Oddziału WSW Legionowo.  
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 W czasie szefowania oddziałem przez Kiszczaka powstał Wydział V Jednostek 

Pływających odpowiedzialny za osłonę kontrwywiadowczą rejsów i wizyt zagranicznych 

grupy niszczycieli. P.o. szefa tego wydziału został kmdr ppor. Mieczysław Szarzyński304. 

Wydział ten został wprowadzony 30 czerwca 1962 r. nowym etatem305. Pozostałe wydziały 

pozostały bez zmian. Dodatkowo powstała jeszcze Komenda Ochrony pod którą 

podporządkowano pluton wartowniczy, drużynę samochodową oraz kuter motorowy 

(wykreślony z etatu 20 II 1965 r.). Stan osobowy wynosił 97 wojskowych i 7 pracowników 

cywilnych. Szef Oddziału WSW MW został etatowo podniesiony do stopnia generała 

brygady306. Zmiany te wynikały z kryzysu berlińskiego (w 1961 r.) i karaibskiego (w 1962 

r.), z co za tym idzie, z polityką wzmocnienia Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych PRL w 

ramach Układu Warszawskiego. Ponownie wzrósł stan etatowy, a przede wszystkim, 

kontynuowano modernizację sprzętu i wprowadzanie nowego rodzaju broni, co było 

podyktowane sojuszniczymi zobowiązaniami. Dynamiczny rozwój MW miał trwać do 1967 

r.307  

 Struktura Oddziału WSW MW w czerwcu 1962 r. wyglądała więc następująco: 

                                                
304 AIPN, ASW, 001834/2741, kpt. Tadeusz Smoleński, Powstanie i działalność…, s. 39; AIPN, SWSW, 
2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0171, Warszawa, 26 VII 1962 r., k. 134. 
305 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu Generalnego WP] nr 
068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201. 
306 Stan etatowy Oddziału WSW MW wynosił 1 generał, 48 oficerów, 21 podoficerów i 27 szeregowców. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1155, Etat nr 32/305 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki 
Wojennej, 30 VI 1962 r., k. 2–4v. 
307 C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna…, s. 273. 
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 Zastępcą szefa Oddziału WSW MW i jednocześnie szefem Wydziału I został ppłk 

Zbigniew Siekierzycki (dotychczasowy zastępca szefa oddziału), jego zastępcą kmdr ppor. 

Stanisław Jaworski (dotychczasowy szef tego wydziału). Drugim zastępcą szefa oddziału i 

jednocześnie szefem Wydziału II został mjr Stefan Korzeniewski (wcześniej starszy 

pomocnik szefa Oddziału II Zarządu WSW WOW), jego zastępcą p.o. kmdr ppor. 

Mieczysław Żuk (dotychczas starszy pomocnik szefa tegoż wydziału), Wydziału III – kpt. 

Władysław Krzyżanowski, Wydziału IV – kmdr ppor. Henryk Staszak308. 

 W czerwcu 1962 r. wraz z reorganizacją Wojsk Lotniczych i WOPK powstał 

Wydział WSW Lotnictwa Marynarki Wojennej w Babich Dołach (JW 1384) o stanie 

osobowym 26 żołnierzy309. Szefem tegoż wydziału został mjr (kmdr ppor.) Jan Trzaskowski, 

dotychczasowy zastępca szefa Oddziału WSW Gdynia Oksywie ds. KW, a jego zastępcą 

                                                
308 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/102, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0323, 
Warszawa, 23 VIII 1962 r., k. 257–265; AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0171, 
Warszawa, 27 VII 1962 r., k. 130–135; ibidem, 2386/19496, Rozkaz pers[onalny] szefa Oddziału Wojskowej 
Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej nr 066, Gdynia, 31 VII 1962 r., k. 136–143. 
309 CAW, Zarząd VI SG WP, 1353/66/3, Wyciąg z zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 068/Org, 
Warszawa, 30 VI 1962 r., k. 373–382; ibidem, 1453/68/38, Zarządzenie organizacyjne [szefa Sztabu 
Generalnego WP] nr 068/Org, 30 VI 1962 r., k. 192–201; ibidem, 1678/84/1291, Etat nr 32/316 Wydziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Lotnictwa Marynarki Wojennej, 30 VI 1962 r., k. 2–4. Brak było 
pracowników cywilnych w etacie. W Babich dołach stacjonował m.in. 34 pułk lotnictwa myśliwskiego. 
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kpt. Wacław Tuszyński310. Pod Oddział WSW MW oprócz dotychczasowych jednostek 

podporządkowano także Wydział WSW Lotnictwa MW. Wydział ten został rozformowany 

w lipcu 1965 r.311 

 Kontrole szefa Oddziału WSW MW w terenowych jednostkach spowodowały 

podwyższenie pracy kontrwywiadowczej i dochodzeniowo-porządkowej. Kontrola 

Szefostwa WSW przeprowadzona w lipcu 1962 r. w Oddziale WSW MW i podległych jej 

organach potwierdziła, że „dużo pracy włożono w należyta organizację sieci agenturalnej 

szczególnie jednostek pływających, gdzie pozyskano szereg wartościowych tajnych 

współpracowników, właściwie zabezpieczono rejsy okrętów Marynarki Wojennej do kilku 

państw kapitalistycznych”. Dodatkowo wzrósł poziom pracy z tajnymi współpracownikami 

oraz operatywność w prowadzonych sprawach. Oczywiście były też pewne zastrzeżenia do 

pracy oddziału i podległych jej jednostek, ale nie rzutowały one na ogólna ocenę, tym 

bardziej, że w pracy poszukiwawczej udało się ująć „prawie wszystkich dezerterów” a w 

szkoleniu żołnierzy służby zasadniczej „podniesiono poziom organizacji i metodyki 

szkolenia”. Wyróżniono także inspektorów samochodowych za efekty ich pracy312. 

 Struktury terenowe Oddziału WSW MW wyglądały następująco: 

 

 
 

                                                
310 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0171, Warszawa, 26 VII 1962 r., k. 131. 
311 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/51, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 26 
VII 1965 r., k. 132–135. 
312 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0164 w sprawie wyników 
kontroli przeprowadzonej w jednostkach WSW Marynarki Wojennej, 24 VII 1962 r., k. 96–100. Stamtąd też 
cytaty. 
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 Stan osobowy Wydziału WSW Hel wynosił 31 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, 

Wydziału WSW Świnoujście – 50 wojskowych i 1 pracownik cywilny, Wydziału WSW 

Ustka z delegaturą WSW Darłowo (do 26 lipca 1965 r.) – 38 żołnierzy i 1 pracownik 

kontraktowy, przeformowanego w Wydziału WSW Gdynia-Oksywie – 59 wojskowych i 1 

pracownik cywilny313. 

 Szefem Wydziału WSW Hel został kmdr ppor. Roman Mucha, a jego zastępcą kpt. 

Edward Woźniak, Wydziału WSW Ustka – kpt. Mieczysław Wójcik (w grudniu 1962 r. 

zastąpił go mjr Jan Gabara), a jego zastępcą kpt. Henryk Zawadzki (zastąpił go w grudniu 

1962 r. kpt. Józef Bartczak), Wydziału WSW Świnoujście – kmdr ppor. Bernard Kędzierski, 

jego zastępcą – kpt. Eugeniusz Kozak, Wydziału WSW Gdynia-Oksywie – kmdr ppor. 

Eugeniusz Gajdzik (od 30 sierpnia 1962 r. mjr Jan Hadera), jego zastępcą kmdr ppor. Józef 

Wilczyński (od 8 sierpnia 1962 r. jako cz.p.o. szef wydziału ze względu na zawieszenie w 

tych czynnościach kmdr. ppor. Gajdzika314). Szefem Delegatury WSW Darłowo został por. 

Stefan Dunat (dotychczas starszy pomocnik szefa Wydziału WSW Ustka ds. 

porządkowych), a szefem Delegatury WSW Dziwnów – kpt. Edward Mikołajczak. 

 W lipcu 1964 r. nastąpiła zmiana w etacie Wydziału WSW Gdynia-Oksywie, gdzie 

zlikwidowano stanowisko zastępcy szefa WSW, a wprowadzono dwóch zastępców, ds. 

kontrwywiadu (został nim mjr Zygmunt Dziedziczak) i ds. dochodzeniowo-porządkowych 

(został nim mjr Józef Wilczyński)315. 

 W marcu 1965 r. Kiszczaka na stanowisku szefa Oddziału WSW MW zastąpił kmdr 

Ireneusz Krupa (dotychczas pełniący funkcję szefa Oddziału I i jednocześnie zastępcy szefa 

Zarządu WSW SOW)316. 

                                                
313 Stan etatowy Wydziału WSW Hel wynosił 10 oficerów, 9 podoficerów, 12 szeregowców, Wydziału WSW 
Świnoujście – 14 oficerów, 17 podoficerów, 19 szeregowców, Wydziału WSW Ustka – 9 oficerów, 11 
podoficerów, 18 szeregowców, a Wydziału WSW Gdynia-Oksywie – 15 oficerów, 19 podoficerów, 25 
szeregowców. Ustawienie garnizonowe Wydziału WSW Świnoujście: dwóch starszych pomocników szefa 
wydziału ds. KW w 3. pułku piechoty morskiej w Dziwnowie oraz w 19. bas w Kołobrzegu, Wydziału WSW 
Ustka: starszy pomocnik szefa wydziału ds. KW w Szkole Podoficerskiej Artylerii Nabrzeżnej w Darłowie, a 
Wydziału WSW Gdynia-Oksywie: starszy pomocnik szefa wydziału ds. KW w 33. bib w Gdyni. CAW, Zarząd 
VI SG WP, 1678/84/1163, Etat nr 32/317 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Hel, 30 VI 1962 r., k. 2–
3v; ibidem, 1678/84/1162, Etat nr 32/315 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Świnoujście, 30 VI 1962 
r., k. 2–5; ibidem, 1678/84/1164, Etat nr 32/318 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Ustka, 30 VI 1962 
r., k. 2–5; ibidem, 1678/84/1161, Etat nr 32/314 Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdynia-Oksywie, 
30 VI 1962 r., k. 2–5.  
314 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej Pf 185, 10 VIII 1962 r., k. 221; 
ibidem, 2386/19496, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej nr Pf 73, 
Gdynia, 8 VIII 1962 r., k. 156. 
315 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/26, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 076/Org, Warszawa, 2 VII 
1964 r., k. 276–284; AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0255, Warszawa, 5 IX 
1964 r., k. 673; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0279, Warszawa, 24 IX 1964 r., k. 736. 
316 Ireneusz Krupa – urodził się 16 V 1925 r. w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin jako syn Andrzeja 
(górnik) i Józefy z domu Janiszewska (bez zawodu). Siódmą klasę szkoły powszechnej ukończył w 1939 r. w 



348 

 Kolejna zmiana nastąpiła w 1967 r., kiedy zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego 

WP zmieniono etaty317. Oddział WSW Marynarki Wojennej poszerzono o kolejny wydział 

oznaczony cyfrą „VI” Organizacji Służby Porządkowej (później zmieniono nazwę na 

Oddział VI Prewencji). Reszta wydziałów pozostała bez zmian. Stan osobowy wynosił 89 

żołnierzy i 4 pracowników kontraktowych318. W porównaniu do etatu z 1962 r. stan osobowy 

zmniejszył się o 8 wojskowych. 

 

                                                
Strzemieszycach Wielkich. Liceum dla pracujących skończył we Wrocławiu zdając maturę w 1958 r. W PPR 
od 1946 r., następnie w PZPR. W lutym 1942 r. został wysłany na roboty przymusowe do Nysy (III Rzesza), 
a następnie do Krzeszowic koło Krakowa (kopanie okopów w październiku 1944 r.). Powrócił w rodzinne 
strony w lutym 1945 r. Od kwietnia 1945 r. pracował w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Bogucicach 
(obecnie dzielnica Katowic) jako strażnik (milicjant ochrony fabryk). Od 15 IX 1945 r. w „odrodzonym” WP. 
Najpierw jako słuchacz Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi, następnie, od 7 X 
1946 r. jako kierownik klubu oficerskiego w 51. pp (Malbork) 16. DP w Gdańsku-Wrzeszczu w stopniu 
chorążego. Tam też został od grudnia 1946 r. instruktorem propagandy w Wydziale Polityczno-
Wychowawczym oraz zastępcą komendanta szkoły podoficerskiej ds. polityczno-wychowawczych (od marca 
1947 r.) w stopniu podporucznika. Od września 1947 r. mianowany praktykantem w Wydziale Informacji 1. 
DP w Siedlcach, a następnie w Wydziale Informacji Garnizonu Toruń (od stycznia 1948 r.) OW-II na praktyce 
w 71. pułku artylerii ciężkiej. Dopiero w marcu 1948 r. wysłany na jednomiesięczny kurs oficerów informacji 
do OSI w Wesołej, a już w maju tego roku mianowany starszym oficerem informacji 65. pp (Białystok) 
Wydziału Informacji 18. DP w Białymstoku/Ełku w stopniu porucznika, następnie w 62. pp (Ełk) tegoż 
wydziału (od 15 I 1950 r.). Od 1 X 1950 r. starszy oficer informacji Sekcji II Wydziału II Oddziału II GZI, 
następnie Oddziału II Zarządu II GZI (od 1 V 1952 r.) w stopniu kapitana i ponownie słuchacz KDO w OSI 
(od 17 IV 1954 r.). Po ukończonym kursie mianowany zastępcą szefa Oddziału I Zarządu II GZI (od 29 XII 
1954 r.), a od 24 X 1955 r. już szefem Wydziału III Wojsk Lotniczych Zarządu I GZI/Szefostwa WSW (od 
kwietnia 1956 r. w stopniu majora). Od 26 VI 1957 r. znalazł się w dyspozycji szefa WSW i został 12 VII 1957 
r. mianowany szefem Oddziału I Zarządu WSW SOW, a od 14 I 1959 r. zastępcą szefa tegoż zarządu w stopniu 
podpułkownika. Od 4 XI 1960 r. cz.p.o. szefa Zarządu WSW SOW, następnie wysłany na WKDO przy 
Wyższej Szkole KGB w ZSRS. Po ukończonym kursie został mianowany z powrotem zastępcą szefa Zarządu 
WSW SOW i jednocześnie szefem Oddziału I, a od 13 III 1965 r. p.o. szefa Oddziału WSW MW, a następnie 
pełnym szefem tegoż oddziału (od 20 I 1966 r.) na etacie generała brygady (mianowany pułkownikiem w lipcu 
1966 r.). Po przeformowaniu oddziału w Zarząd WSW MW dalej pełnił funkcję szefa (od 19 III 1979 r.), by 
24 V 1984 r. zostać mianowanym zastępcą attaché wojskowego przy Ambasadzie PRL w Moskwie „za 
uhonorowanie Jego długoletniej służby wojskowej”. Po powrocie zostaje w dyspozycji szefa WSW od 23 IV 
1988 r. by ostatecznie 12 IX tegoż roku przejść w stan spoczynku w stopniu pułkownika. W 1966 r. ukończył 
Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracy magisterskiej pt. „Akt oskarżenia według kodeksu 
wojskowego postępowania karnego”. W 1975 r. odbył Kurs Przeszkolenia Oficerów szczebla operacyjnego w 
ASG. Znał słabo język rosyjski. AIPN, MON, 2174/6891, Teczka Akt Personalnych Krupy Ireneusza s. 
Andrzeja; P. Semków, Szefowie Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 213–241. 
317 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/43, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 066/Org, 17 V 1967 r., k. 
207–213. 
318 Stan etatowy Oddziału WSW MW wynosił 1 generał, 44 oficerów, 14 chorążych, 8 podoficerów, 22 
szeregowców. Stan taki przetrwał z drobnymi zmianami do maja 1972 r. kiedy wprowadzono kolejny etat. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/223, Etat nr 32/403 [62/047] Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Marynarki Wojennej, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–4v. 
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 Również w maju 1967 r. wprowadzono etaty jednostek podległych Oddziałowi 

WSW MW. Wydział WSW Gdynia-Oksywie wraz z plutonem miał na stanie 65 żołnierzy i 

2 pracowników cywilnych319. Powiększył się więc jego stan o 6 żołnierzy w porównaniu do 

etatu z 1962 r. Wydział WSW Świnoujście z plutonem i delegaturą w Dziwnowie posiadał 

na stanie 47 wojskowych i 1 pracownika cywilnego320. Poprzednio stan wynosił 50 

żołnierzy. Stan osobowy Wydziału WSW Ustka z plutonem wynosił 29 wojskowych i 1 

pracownik cywilny321. W porównaniu do poprzedniego etatu spadła ilość wojskowych o 11 

                                                
319 Stan osobowy Wydziału WSW Gdynia-Oksywie wynosił 26 oficerów, 4 chorążych, 10 podoficerów, 25 
szeregowców. Ustawienie garnizonowe pomocników szefów wydziału po jednym w 51. batalionie łączności 
w Wejherowie i Kaszubskim dywizjonie okrętów pogranicza w Gdańsku. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1791/90/443, Etat nr 32/404 [62/048] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdynia-Oksywie, 11 V 1967 
r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–5. 
320 Stan osobowy Wydziału WSW Świnoujście wynosił 15 oficerów, 7 chorążych, 9 podoficerów, 16 
szeregowców. Ustawienie garnizonowe starszych pomocników szefów wydziału po jednym w bałtyckim 
dywizjonie okrętów pogranicza w Kołobrzegu i 8. kołobrzeskim bsap w Dziwnowie oraz jeden pomocnik szefa 
wydziału w 1. batalionie szturmowym w Dziwnowie. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/444, Etat nr 32/405 
[62/049] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Świnoujście, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 2–4.  
321 Stan osobowy Wydziału WSW Ustka wynosił 11 oficerów, 4 chorążych, 4 podoficerów, 10 szeregowców. 
Ustawienie garnizonowe oficerów: starszy pomocnik szefa wydziału w 28. eskadrze ratowniczej MW w 
Darłowie oraz starszy pomocnik i pomocnik szefa wydziału w 50. bzaop w Cewicach. CAW, Zarząd VI SG 
WP, 1791/90/446, Etat nr 32/407 [62/051] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Ustka, 11 V 1967 r. [sic 
17 V 1967 r.], k. 1–5.  
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osób. Natomiast Wydział WSW Hel wraz z plutonem posiadał na stanie 26 żołnierzy i 1 

pracownika kontraktowego322. Tu także stan osobowy został pomniejszony o 5 żołnierzy. 

 Stan osobowy Oddziału WSW MW za lata 1957–1968 bez jednostek terenowych 

przedstawia następująca tabela: 

Tabela nr 17. Stały stan osobowy Oddziału WSW MW w latach 1957-1968 

Etat 

Data 
wprowadzenia 
lub zmiany 
(rozkazy/zarzą-
dzenia 
MON/SG) 
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32/208 

Zarządzenie nr 
0013/Org. z 21 I 
1957   30 10 3 7 27 67 3 70 

32/235 

Rozkaz 
0045/Org. z 8 VI 
1957   32 12 3 9 27 71 3 74 

- 
Rozkaz 004/Org 
z 19 V 1958   35 12 3 9 27 74 3 77 

- 

Zarządzenie nr 
043/Org z 29 IV 
1959   37 12 3 9 27 76 3 79 

32/257 

Zarządzenie 
028/Org. z 4 IV 
1960   39 12 3 9 27 78 3 81 

- 

Zarządzenie nr 
0110/Org. z 28 
XII 1960   40 16 7 9 27 83 4 87 

32/305 

Zarządzenie nr 
068/Org z 30 VI 
1962 1 48 21 12 9 27 97 7 104 

- 

Zarządzenie nr 
0111/Org. z 30 
VII 1963 1 48 23 14 9 21 93 9 102 

- 

Zarządzenie nr 
060/Org. z 15 V 
1964 1 47 12 11 1 26 86 7 93 

- 

Zarządzenie 
07/Org z 20 II 
1965 1 47 11 10 1 22 81 7 88 

                                                
322 Stan osobowy Wydziału WSW Hel wynosił 9 oficerów, 3 chorążych, 4 podoficerów, 10 szeregowców. 
CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/445, Etat nr 32/406 [62/050] Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Hel, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1–3v. 
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- 

Zarządzenie nr 
067/Org. z 26 
VII 1965 1 49 16 15 1 22 88 9 97 

- 

Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 1 50 17 16 1 22 90 9 99 

32/403 

Zarządzenie nr 
066/Org z 17 V 
1967 1 44 22 21* 1 22 89 4 93 

- 

Zarządzenie nr 
044/Org. z 11 III 
1968 1 45 22 21 1 22 90 4 94 

* Od etatu 32/403 podawano chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 14+7) oraz podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI 
SG WP, 1791/90/223, Etat nr 32/403 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki 
Wojennej, 17 V 1967 r., k. 1. 
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3715; ibidem, 1678/84/15; ibidem, 1678/84/451; 
ibidem, 1155; ibidem, 1791/90/223. 

 

4. Oddział WSW Warszawa 
 Od czasu sformowania organów Wojskowej Służby Wewnętrznej Oddział WSW 

Warszawa bardzo krótko podlegał pod Zarząd WSW WOW. Już 11 marca 1957 r. 

podporządkowano go bezpośrednio kierownictwu WSW i nadano mu uprawnienia służbowe 

identyczne jak Oddziałowi WSW Marynarki Wojennej323. Został wobec tego wyodrębniony 

spod podporządkowania Zarządowi WSW WOW i był mu równorzędny324. Od 1 lutego 

1957 r. wszelkiego rodzaju zaopatrzeniem oddziału zajmował się szef WAG i szef Wydziału 

Finansów SWSW325. Szefem Oddziału WSW Warszawa został ppłk Ludwik Mochejski, 

dotychczasowy szef Zarządu Informacji POW326. Jego zastępcą ds. dochodzeniowo-

porządkowych został ppłk Władysław Godlewski327. 

 Początkowo oddział ten składał się z trzech wydziałów (Wydział I posiadał dwie 

sekcje i był odpowiedzialny za działania kontrwywiadowcze, Wydział II zajmował się 

sprawami dochodzeniowymi, a Wydział III prewencją) i kompanii piechoty (z czterema 

plutonami i drużyną samochodową), stan liczebny wynosił: 78 oficerów, 26 podoficerów 

                                                
323 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0011/F/57, 11 III 1957 r., 
k. 15. 
324 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0012/F/57, Warszawa, 11 
III 1957 r., k. 16–17. 
325 AIPN, SWSW, 3426/89, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 013, Warszawa, 28 I 
1957 r., k. 46. 
326 AIPN, SWSW, 2386/17774, Rozkaz personalny nr 03/57 [ministra obrony narodowej, gen. dyw. Mariana 
Spychalskiego], Warszawa 28 I 1957 r., k. 10. 
327 AIPN, SWSW, 2386/18202, Rozkaz personalny nr 016 [szefa WSW], Warszawa, 29 I 1957 r., k. 81. 
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(13 nadterminowych i 13 ze służby zasadniczej), 136 szeregowców, 4 pracowników 

kontraktowych. Całościowy stan osobowy żołnierzy wynosił 240 osób, czyli był dwu do 

nawet czterokrotnie większy niż w przypadku innych terenowych oddziałów i wydziałów 

WSW (posiadał w przeciwieństwie do innych jednostek terenowych kompanię piechoty, a 

nie pluton)328.  

 Po zmianie etatów w czerwcu 1957 r. oddział garnizonu warszawskiego posiadał już 

cztery wydziały, kompanie piechoty (z trzema plutonami, po cztery drużyny na pluton), 

pluton samochodowy oraz podporządkowano mu dwie delegatury WSW w Łasku i Łęczycy 

(skreślone z etatu 4 lutego 1958 r.329). Stan osobowy zmniejszył się jednak do 235 żołnierzy: 

82 oficerów, 53 podoficerów (14 nadterminowych, 39 ze służby zasadniczej) oraz 100 

szeregowców330. Struktury Oddziału WSW Warszawa obrazuje diagram: 

 

                                                
328 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3687, Etat nr 32/178 Oddziału Wojskowej Służby 
Ochronnej/Wewnętrznej Garnizonu Warszawa, 10 I 1957 r., k. 2–4v. Najmniejszy liczebny był Wydział WSW 
Ustka (34 żołnierzy), największy Oddział WSW Katowice (124 żołnierzy). Samodzielny Oddział WSW 
Marynarki Wojennej posiadał na etacie 67 żołnierzy. Rozbudowane siły porządkowe było odpowiedzialne za 
osłonę garnizonu stołecznego. Dodatkowo w etacie tym wpisany był jeden pies służbowy śledczy podlegający 
pod Wydział II. 
329 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/83, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 07/Org., 4 II 1958 r., k. 
18–19, 24. Szefem delegatury WSW w Łasku został 19 VI 1957 r. por. Stanisław Rychel (dotychczasowy 
pomocnik szefa Wydziału III Oddziału WSW Warszawa), a delegatury w Łęczycy – por. Henryk Usielski 
(dotychczasowy starszy pomocnik szefa Wydziału III Oddziału WSW Warszawa). Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18203, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0111, Warszawa, 19 VI 1957 r., k. 
388. 
330 CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3932, Etat nr 32/213 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Warszawa, 8 VI 1957 r., k. 2–5. 



353 

 
 

 Oddział WSW Garnizonu Warszawa nie zajmował się tylko sprawami 

porządkowymi, ale posiadał, jak wszystkie inne oddziały, pion kontrwywiadowczy331. W 

wyniku kontroli przeprowadzonej w sierpniu 1957 r., a więc zaledwie w ciągu właściwie pół 

roku od sformowania go, oceniany był pozytywnie332.  

 Bardzo szybko też nastąpiły zmiany w podporządkowaniu, bo w okresie od 2 

czerwca 1958 r. do 1 stycznia 1960 r. Oddział WSW Warszawa z powrotem podlegał 

bezpośrednio pod szefa Zarządu WSW Warszawskiego OW, przeformowany zresztą do 10 

czerwca 1958 r. na nowy etat nr 32/248333. Oddział ten składał się z kierownictwa, w skład 

którego wchodzili: szef oddziału, jego zastępca, starsi pomocnicy szefa ds. porządkowych 

                                                
331 Lech Kowalski pisze, że „Oddział WSW Warszawa został tak naprawdę powołany do utrzymywania w 
ryzach posłuszeństwa całego stołecznego garnizonu”, sugerując, że główne siły oddziału były porządkowe. 
Rzeczywiście oddział ten posiadał kompanię porządkową dla ewentualnego wsparcia cywilnych sił 
prewencyjnych do pacyfikacji stolicy ze względu na ważne jednostki wojskowe i obiekty chociażby Instytucji 
Centralnych MON. Sam autor jednak pokazuję, że Oddział WSW Warszawa zajmował się także sprawami 
dochodzeniowymi i pracą operacyjną. Zob. L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu 
wojskowego PRL, Warszawa 2017, s. 116, 318 i 500. Stamtąd też cytat. 
332 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 00183 dotyczący wyników 
przeprowadzonej kontroli stanu pracy operacyjnej w dniach 1–10 VIII 1957 r. przez pracowników Zarządu I 
Szefostwa WSW w Oddziale WSW Garnizonu Warszawa, Warszawa 16 VIII 1957 r., k. 174–176. 
333 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 00153, 2 VI 1958 r., k. 304 
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(4 oficerów), starsi pomocnicy szefa oddziału (18 oficerów, później 16), pomocnicy szefa 

oddziału (10 oficerów), starszy inspektor samochodowy, podoficerowie służby porządkowej 

(10 podoficerów nadterminowych, następnie zawodowych), kierownik kancelarii, starszy 

referent i dwie starsze maszynistki; kompanii piechoty i plutonu samochodowego 

(podporządkowany kierownictwu). Oddział stołeczny pozbawiony został wydziałów, a jego 

stan osobowy wynosił 169 wojskowych i 3 pracowników kontraktowych334. Ze względu na 

przeszeregowanie Oddziału WSW Warszawa pod Zarząd WSW WOW dotychczasowy 

Wydział I wszedł w skład Zarządu I Szefostwa WSW, a Wydział II w skład Zarządu WSW 

Wojsk Lotniczych335. 

 Ppłk Ludwika Mochejskiego w czerwcu 1958 r. zastąpił p.o. szefa ppłk Władysław 

Godlewski, dotychczasowy zastępca szefa tegoż oddziału336. W lipcu 1960 r. Godlewskiego 

zastąpił p.o. płk Władysław Miernik337. Od 20 lipca 1961 r. już jako pełny szef. Zawieszony 

                                                
334 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/445, Etat nr 32/248 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Warszawa, 14 V 1958 r., k. 1–3v. 
335 AIPN, SWSW, 2386/18247, Pismo nr FC-001875/58 szefa Oddziału IV SWSW, ppłk. W. Gorzkowskiego, 
do szefa Zarządu II SWSW, 13 VI 1958 r., k. 185. 
336 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/70, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0231, 
Warszawa, 9 VI 1958 r., k. 78. 
337 Władysław Marian Miernik – urodził się 26 IV 1921 r. w Strzemieszycach, pow. Będzin jako syn 
Władysława (górnik) i Marianny z domu Lekka. Od 1944 r. w AL (pod ps. „Dąb”, udziału jednak w walkach 
nie brał), od stycznia 1945 r. w PPR, następnie w PZPR. W 1935 r. ukończył siódmą klasę szkoły podstawowej 
w Strzemieszycach, a w 1939 r. ukończył Państwową Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową w Olkuszu. 
Następnie pracował przez dwa miesiące w kopalni węgla „Dorota” w charakterze praktykanta, ale po wybuchu 
wojny wrócił do rodziców „uchylając się od pracy” od czerwca 1940 r. do czerwca 1944 r. ponownie pracował 
w kopalni „Dorota”, a następnie w kopalni „Kazimierz” (do stycznia 1945 r.). Od 13 IV 1945 r. w 
„odrodzonym” WP i skierowany jako szeregowiec do punktu przesyłkowego (brak informacji w którym 
punkcie służył), następnie oddelegowany od 28 IV 1945 r. do Centralnej Oficerskiej Szkoły Polityczno-
Wychowawczej jako kursant. Od 16 IX 1945 r. przesunięty do OSI na Bielanach na jednomiesięczny kurs 
oficerów informacji jako podporucznik, od 14 X 1945 r. zastępca oficera informacji w Wydziale Informacji 2. 
DL, następnie starszy oficer informacji w 5. pułku lotnictwa szturmowego (od 16 V 1946 r., od stycznia 1947 
r. w stopniu porucznika). Od 10 I 1948 r. starszy oficer informacji Samodzielnego Wydziału GZI (od lipca 
1948 r. w stopniu kapitana), następnie, od 1 I 1950 r. zastępca szefa tegoż wydziału (od lipca 1950 r. w stopniu 
majora), a od 12 II 1951 r. p.o. szefa Wydziału Informacji 2. DP. Od 17 X 1951 r. p.o. szefa Wydziału 
Karpackiej Artylerii Przeciwlotniczej, a od 10 I 1953 r. szef Oddziału I Zarządu III GZI, następnie szef 
Wydziału I Oddziału III Zarządu II GZI (od 29 XII 1953 r.) i szef Oddziału II Zarządu II GZI (od 10 V 1954 
r.). Od 15 XI 1954 r. szef Oddziału VII GZI w stopniu podpułkownika, następnie słuchacz ASG (od 15 IX 
1955 r.), a później w dyspozycji Departamentu Kadr MON (od 16 IX 1958 r.). Od 9 XI 1958 r. szef sztabu 55. 
pz, od 15 XII 1959 r. w dyspozycji szefa WSW, następnie wyznaczony na stanowisko starszego pomocnika 
szefa Oddziału II Zarządu II SWSW (od 18 I 1960 r.), a później p.o. szefa Oddziału WSW Warszawa (od 8 
VII 1960 r.) i szef tegoż oddziału (od 20 VII 1961 r., od września 1962 r. w stopniu pułkownika). Od 8 III 1965 
r. zawieszony w czynnościach służbowych (uchylono zawieszenie 7 IV 1965 r.) ze względu na skargę oficerów 
WSW, kpt. Tadeusza Ruta i por. Czesława Popiołka o wykroczeniach Miernika w czasie jego szefowania 
oddziałem. Miernik wykorzystywał żołnierzy do prac prywatnych oraz społecznych z których sam czerpał 
korzyści materialne, stworzył w oddziale stołecznym atmosferę strachu, przedstawiając siebie jako oficera „nie 
do ruszenia”. Z tego względu od 16 VI 1965 r. wyznaczony został dyscyplinarnie na niższe stanowisko – 
zastępcy szefa Oddziału WSW Legionowo ds. dochodzeniowo-porządkowych (w raportach do ministra obrony 
narodowej przedstawiał siebie jako osobę pokrzywdzoną, mimo udowodnionych mu przez komisję 
wykroczeń), a od 2 II 1966 r. przeniesiony do służby poza wojskiem na starszego inspektora Biura 
Wojskowego w Ministerstwie Oświaty, następnie starszego radca Departamentu Wojskowego tegoż 
ministerstwa (od 1 VII 1966 r.) i głównego specjalisty tegoż departamentu (od 8 II 1973 r.). W stan spoczynku 
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w czynnościach służbowych przez p.o. szefa WSW, płk. Teodora Kufla rozkazem nr 058 z 

8 marca 1965 r. ze względu na trwające postępowanie wyjaśniające (odwieszony 7 kwietnia 

1965 r.338). Kufel powierzył wówczas cz.p.o. ppłk. Stanisławowi Sitko339. Ostatecznie w 

maju 1965 r. Miernik został przeniesiony na niższe stanowisko, a minister obrony narodowej 

powołał na szefa Oddziału WSW Warszawa ppłk. Lucjana Milczarka (jego kandydaturę 

wysunął p.o. szef WSW, płk Teodor Kufel340)341. 

                                                
przeszedł 31 XII 1973 r. w stopniu pułkownika. W 1950 r. ukończył liceum dla dorosłych w Warszawie zdając 
maturę. W 1958 r. ukończył ASG w specjalności ogólnowojskowej. Znał słabo język rosyjski. AIPN, MON, 
2174/5539, Teczka akt personalnych Miernika Władysława, s. Władysława. 
338 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 95, 8 IV 1965 r., k. 250. 
339 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 058, 8 III 1965 r., k. 133. 
340 AIPN, MON, 2174/7250, Notatka służbowa [p.o. szefa WSW], płk. Teodora Kufla, Warszawa, 28 IV 1965 
r., k. 38–39. 
341 Lucjan Józef Milczarek – urodził się 2 stycznia 1925 r. w Gomunicach pow. Radomsko, jako syn Andrzeja 
(bez zawodu, robotnik) i Antoniny z domu Simorków (bez zawodu). Do 1939 r. uczęszczał do szkoły 
podstawowej w miejscu urodzenia. W czasie wojny pracował w fabryce „Cerata” w Wojciechowie (od sierpnia 
1940 r.), następnie pełnił funkcje strażaka w magazynach wojskowych powstałych po zlikwidowanej fabryce 
(od września 1942 r.), a później zatrudniony został jako robotnik w fabryce w tejże miejscowości (od lipca 
1944 r.). W marcu 1945 r. wstąpił do PPR, następnie w PZPR. Przez Komitet Powiatowy PPR w Piotrkowie 
Trybunalskim został skierowany do „odrodzonego” WP. Najpierw, od 18 III 1945 r. jako rekrut w Punkcie 
Przesyłkowym nr 2 w Łodzi, a od 5 IV 1945 r. odesłany do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej w 
Łodzi jako podchorąży. Od 8 IX 1945 r. na krótko w dyspozycji szefa GZI w stopniu chorążego, następnie 
wyznaczony na zastępcę oficera informacji Sekcji 1 OZI nr 1 (obsługiwał 15. skład żywnościowy i 10. 
kompanię roboczą). Od 3 VII 1946 r. skierowany jako słuchacz do OSI, po jej ukończeniu mianowany od 28 
III 1947 r. oficerem informacji Wydziału Informacji Garnizonu Warszawa w stopniu podporucznika. W tym 
czasie miał brać udział w akcji propagandowo-ochronnej na terenie powiatu Przasnysz ze względu na wybory 
oraz w rozpracowaniu Konspiracyjnego WP pod dowództwem kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” 
(informacje niepewne). W styczniu 1947 r. zawarł związek małżeński z Wandą Pospieszyńską, pracownicą 
organów GZI (ur. 29 III 1924 r. w Warszawie, bez zawodu, podporucznik rezerwy). Od 2 VIII 1948 r. starszy 
oficer informacji 1. pp Wydziału Informacji 1. DP w Legionowie w stopniu porucznika, następnie starszy 
oficer informacji tegoż wydziału (od 1 I 1950 r.), a później Sekcji 3 Zarządu Informacji OW-1 (od 25 X 1950 
r.). Od 25 X 1951 r. mianowany szefem Wydziału Informacji 21. DP w Lidzbarku Warmińskim (od kwietnia 
1951 r. w stopniu kapitana), a następnie zastępcą szefa Wydziału Informacji 8. DAP w Orzyszu (od 1 X 1952 
r., od listopada 1952 r. zdegradowany do stopnia porucznika „za solidaryzowanie się z przestępcami, picie 
wódki i bezprawne wydanie 4 zleceń kredyt[owych] na bezpłatny przejazd”, wcześniej ukrywał „wiadome mu 
przestępstwa kolegów”. W rzeczywistości zdegradowany do stopnia szeregowca, w związku z brakiem 
kandydatów na stanowisko przywrócony do służby w organach GZI), później kierownikiem Sekcji Informacji 
29. BAH (od 1 III 1953 r., w rzeczywistości pełnił dalej funkcję także zastępcy szefa Wydziału Informacji 8. 
DAP). Od 13 VIII 1953 r. p.o. szefa Wydziału Informacji 18. DP w Ełku, następnie szef tegoż wydziału (od 
21 VIII 1953 r., od kwietnia 1954 r. w stopniu kapitana). Proponowany na stanowisko szefa Wydziału II 
Zarządu Informacji WOW, jednak po przeformowaniu organów GZI w WSW dalej pełnił funkcję szefa, tym 
razem Wydziału WSW Ełk (od 29 I 1957 r.), a po reorganizacji szefa Oddziału WSW Ełk w stopniu majora 
(od 12 VII 1957 r.). Od 27 III 1959 r. przeniesiony na własną prośbę na równorzędne stanowisko szefa 
Oddziału WSW Lublin, następnie skierowany na WKDO przy WAP jako słuchacz (od 27 IX 1960 r.). Po 
ukończeniu kursu piastował dalej funkcję szefa Oddziału WSW Lublin (od 29 VII 1961 r., od października 
1961 r. w stopniu podpułkownika, uznany za jednego z lepszych szefów terenowych oddziałów WSW), a od 
1 VI 1965 r. został mianowany szefem Oddziału WSW Warszawa (od września 1967 r. w stopniu pułkownika). 
W 1975 r. został oddelegowany do Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych 
ONZ na Bliskim Wschodzie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy i jednocześnie szefa Wydziału WSW tej 
jednostki. Od 1 X 1981 r. został mianowany szefem Oddziału Kadr Szefostwa WSW („W pełni zabezpieczył 
kadrowo realizację stanu wojennego w Szefostwie”). W stan spoczynku przeniesiony 6 VIII 1990 r. w stopniu 
pułkownika. W 1957 r. ukończył w Suwałkach liceum ogólnokształcące dla pracujących i zdał maturę. W 1967 
r. ukończył zawodowe studium administracyjne na UMSC w Lublinie (zaliczone jako wyższe studia 
zawodowe). Znał dobrze język rosyjski. W 1971 r. brał udział w Kursie Kadry Kierowniczej organów WSW. 
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 Od 1 stycznia 1960 r. do 31 stycznia 1963 r. Oddział WSW Warszawa podlegał 

szefowi Zarządu II Szefostwa WSW, a było to wynikiem podporządkowania Komendy 

Garnizonu Stołecznego Warszawa który ten oddział WSW ochraniał bezpośrednio 

wiceministrowi obrony narodowej342.  

 Wraz z nowym etatem z 30 czerwca 1962 r. wprowadzono ponownie w stołecznym 

oddziale wydziały, ale ograniczono je do trzech. Dalej utrzymano kompanie WSW z trzema 

plutonami (z 18 drużynami w kompanii, od 6 sierpnia 1963 r. z 9 drużynami, a od 26 lipca 

1965 z 10 drużynami). Stan osobowy wynosił 195 wojskowych i 3 pracowników 

cywilnych343. 

 Od 31 stycznia 1963 r. Oddział WSW Warszawa został ponownie samodzielnym 

organem podporządkowanym szefowi WSW, jedynie w zakresie pracy podlegał 

odpowiednio zastępcom szefa WSW. Był więc równorzędny z zarządami WSW OW i 

Oddziałem WSW Marynarki Wojennej344.  

 W grudniu 1964 z etatu skreślono stanowisko kierownika laboratorium i technika 

kryminalistycznego podlegających pod Wydział II. Tym samym zarządzeniem szefa Sztabu 

Generalnego WP powstało laboratorium operacyjno-kryminalistyczne w etacie Szefostwa 

WSW345. 

 W maju 1967 r. wprowadzono kolejny etat, gdzie utrzymano trzy wydziały i 

kompanie WSW (powiększając ją do czterech plutonów), co przedstawia diagram: 

 

                                                
W 1977 r. ukończył dwumiesięczny Kurs Przeszkolenia Specjalnego Oficerów WSW w ZSRS (brak dyplomu 
w aktach). AIPN, MON, 2174/7250, Teczka Akt Personalnych Mielczarka Lucjana s. Andrzeja. Stamtąd też 
cytaty. 
342 AIPN, SWSW, 3426/54, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0254 w sprawie zmiany 
podporządkowania Oddziału WSW Warszawa, 25 XI 1959 r., k. 279. Komenda Garnizonu Warszawa została 
podporządkowana Głównemu Inspektorowi Szkolenia i jednocześnie wiceministrowi obrony narodowej, gen. 
dyw. Zygmuntowi Duszyńskiemu rozkazem ministra z dnia 7 VIII 1959 r. Został on więc także dowódcą 
garnizonu stołecznego. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/90, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 
09/Org, 7 VIII 1959 r., k. 22. 
343 Stan etatowy Oddziału WSW Warszawa wynosił 35 oficerów, 70 podoficerów, 90 szeregowców. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1678/84/1150, Etat nr 32/280 Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawa, 30 VI 
1962 r., k. 2–4. 
344 AIPN, SWSW, 3426/78, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 03 w sprawie 
podporządkowania i zakresu zadań Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Warszawie, 31 I 1963 r., k. 
13. 
345 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/49, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org, Warszawa, 5 
XII 1964 r., k. 86–93v. 
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 Jeszcze we wrześniu 1967 r. kompanię przeformowano w batalion z trzema 

kompaniami w skład który wchodziło dziewięć plutonów (36, a następnie 35 drużyn). Stan 

osobowy wynosił więc 189 wojskowych i 3 pracowników cywilnych, a po sformowaniu 

batalionu stan osobowy wzrósł do 342 żołnierzy346. Schemat oddziału garnizonowego 

przedstawia diagram: 

 

                                                
346 Stan etatowy Oddziału WSW Warszawa wynosił 31 oficerów, 16 chorążych, 14 podoficerów zawodowych, 
31 podoficerów służby zasadniczej, 97 szeregowców. W grudniu 1971 r. Oddziałowi WSW Warszawa 
podporządkowano Wojskowy Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/164, 
Etat nr 32/408 [62/052] Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawa, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], 
k. 1–4v.  
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 Zmiany stanu osobowego Oddziału WSW Warszawa w latach 1957–1968 obrazuje 

poniższa tabela: 

 

Tabela nr 18. Stały stan osobowy Oddziału WSW Warszawa w latach 1957-1968 

Etat 

Data 
wprowadzenia 
lub zmiany 
(rozkazy/zarzą-
dzenia 
MON/SG) 
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32/178 
Zarządzenie nr 
0013/Org. z 21 
I 1957 78 26 13 13 136 240 4 244 

32/213 
Rozkaz 
0045/Org. z 8 
VI 1957 82 53 14 39 100 235 4 239 

- 
Zarządzenie nr 
07/Org z 4 II 
1958 80 45 12 33 90 215 4 219 

32/248 
Rozkaz 
004/Org. z 19 V 
1958 42 45 12 33 82 169 3 172 

- 
Zarządzenie nr 
0118/Org z 6 XI 
1958 42 48 12 36 92 182 3 185 

- 
Zarządzenie nr 
0126/Org. z 6 
XII 1961 40 48 12 36 92 180 3 183 



359 

32/280 
Zarządzenie nr 
068/Org z 30 VI 
1962 35 70 15 55 90 195 3 198 

- 
Zarządzenie nr 
022/Org. z 29 I 
1963 34 70 15 55 90 194 3 197 

- 
Zarządzenie nr 
0111/Org. z 30 
VII 1963 34 57 22 35 70 161 3 164 

- 
Zarządzenie nr 
0103/Org. z 4 
VII 1963 33 57 22 35 70 160 3 163 

- 
Zarządzenie nr 
0142/Org. z 5 
XII 1964 30 56 21 35 69 155 3 158 

- 
Zarządzenie nr 
067/Org z 26 
VII 1965 33 56 25 31 68 157 3 160 

- 
Zarządzenie nr 
027/Org. z 24 II 
1966 36 56 25 31 68 160 3 163 

32/408 
Zarządzenie nr 
066/Org z 17 V 
1967 31 61 30* 31 97 189 3 192 

- 
Zarządzenie nr 
0125/Org z 7 IX 
1967 43 65 29 36 234 342 3 345 

- 
Zarządzenie nr 
044/Org. z 11 
III 1968 43 67 31 36 228 338 3 341 

* Od etatu 32/408 podawano chorążych zawodowych, podoficerów służby nadterminowej 
(zliczeni w jednej rubryce 16+14, przy następnej zmianie 14+15, a przy kolejnej 15+16) oraz 
podoficerów służby zasadniczej. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/164, Etat nr 32/408 
Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Warszawa, 11 V 1967 r. [sic 17 V 1967 r.], k. 1. 
Źródło: CAW, Zarząd VI SG WP, 1544/73/3687; ibidem, 1544/73/3932; ibidem1678/84/445; 
ibidem, 1678/84/1150; ibidem, 1791/90/164. 

 

 Jak możemy zobaczyć na poniższym wykresie w latach 1957–1958 stan osobowy 

żołnierzy w Oddziale WSW Warszawa przekraczał liczbę 200 osób. Od maja 1958 r. 

zmniejszana została liczba kompanii oddziału stołecznego – ograniczono ją do trzech 

plutonów. Dopiero wraz nowym etatem w maju 1967 r. nastąpił nieznaczny przyrost 

osobowy o 19 wojskowych, ale kompania składa się wówczas z czterech plutonów. Kolejne 

zmiany przyniosło sformowanie batalionu WSW złożonego z trzech kompanii i co za tym 

idzie, nastąpił wzrost stanu osobowego do ponad 200 żołnierzy. W ten sposób Oddział WSW 
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Stołecznego Garnizonu miał zapewniać „bezpieczeństwo” Warszawy w ewentualnym 

tłumieniu i pacyfikacji buntów społecznych. Batalion WSW oddziału warszawskiego był 

formowany w głównej mierze z podoficerów (ponad 30 osób) i szeregowców służby 

zasadniczej (ponad 200 osób).  
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Wykres nr 3. Stan osobowy wojskowych 
w latach 1957-1968 w Oddziale WSW Warszawa

Źródło: Opracowanie własne. 
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V. Szkolenia 
 Już w 1954 r. w organach Informacji Wojskowej uznano, że oficerowie zarówno 

kontrwywiadu, jak i pionu śledczego byli słabo przygotowani do swojej pracy, stąd 

dochodziło do wielu nieprawidłowości, szczególnie podczas prowadzenia śledztw. 

Skupiono wobec tego uwagę na szkolenia polityczne i fachowe oraz podniesienie kształcenia 

w zakresie ogólnym. Wraz ze sformowaniem Wojskowej Służby Wewnętrznej szkolenia 

były jednym z najistotniejszych elementów działania organów. W dużej mierze objęły one 

nowopowstały pion porządkowy w skład którego wchodziła także służba zasadnicza. Dla 

pionu kontrwywiadowczego organizowano przede wszystkim kursy doszkalające zarówno 

w Ośrodku Szkolenia WSW (OS WSW), jak i w jednostkach WSW wyższego szczebla 

(Szefostwo, zarządy). Poza OS WSW były organizowane dla oficerów także wyższe, 

fachowe kursy przy Wojskowej Akademii Politycznej i w Wyższej Szkole KGB w ZSRS1. 

 

1. Ośrodek Szkolenia WSW 
 Rozkazem organizacyjnym nr 11/Org Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, gen. 

Michała Rola-Żymierskiego, z 25 stycznia 1945 r. ustanowiono przy Głównym Zarządzie 

Informacji stałe kursy dla oficerów Informacji WP. Pierwszy kurs oficerów został 

zorganizowany w marcu 1945 r. we Włochach pod Warszawą (przy ul. Mickiewicza 1), 

gdzie stacjonowały organa kontrwywiadu wojskowego. Wcześniej etaty obsadzano 

doświadczonymi oficerami ze Związku Sowieckiego. Kurs zakończył się już pod koniec 

kwietnia 1945 r. i od 1 maja tego roku 31 kursantów zostało awansowanych do stopnia 

chorążego. Wcielono ich także do organów GZI2. 

                                                
1 Jednym z podstawowych problemów przy opisywaniu dziejów Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (OS WSW), podobnie jak w ustalaniach dotyczących szkoleń w ZSRS, jest brak dostatecznej 
bazy źródłowej. W przypadku OS WSW zachowała się „Kronika Ośrodka Szkolenia” (nie jest ona jednak dość 
szczegółowo opracowana), ale brak jest rozkazów komendanta tego Ośrodka za lata 1957–1967. Brak jest 
także jakichkolwiek dokumentów dotyczących szkoleń w Wyższej Szkole KGB. Zachowane są tylko dyplomy 
z ukończenia tych szkoleń w teczkach akt personalnych żołnierzy (TAP). Pozostały dwa opisy z kursów w OSI 
i OS WSW, brak jednak wspomnień oficerów WSW z kursów w Moskwie. 
2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej (dalej 
SWSW), 2386/24583, Kronika Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, [Warszawa 1968 r.], s. 4; 
J. Suliński, Oficerska Szkoła Informacji (1945–1957). Szkic organizacyjno-historyczny, wyd. II uzupełnione, 
Warszawa 2011, s. 24. Wykaz imienny absolwentów pierwszego kursu zob. ibidem, Kronika Ośrodka…, s. 
154–155. Według jednej z notatek, szkoła kontrwywiadu powstała już 16 I 1945 r. w oparciu o oficerów i 
doświadczenie sowieckie. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18347, Notatka dotyczy współdziałania organów 
kontrwywiadu WP z organami kontrwywiadu Armii Radzieckiej w likwidacji agentów hitlerowskiego 
wywiadu w okresie minionej wojny, b.d. [1966 r.], k. 16v. 
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 Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski, 31 lipca 1945 

r. wydał rozkaz organizacyjny nr 0186/Org w sprawie zorganizowania Szkoły Oficerów 

Informacji (według etatu nr 20/24) w składzie osobowym: 84 wojskowych, 7 pracowników 

cywilnych i 260 kursantów3. Początkowo szkolenia odbywały się w Warszawie przy ul. 

Wspólnej, następnie przeniesiono je na Bielany4. Komendantem SOI został ppłk Jan 

Łabanow – oficer sowiecki5. 

 Pierwsza grupa kursantów w liczbie 31 osób przybyła do SOI we wrześniu 1945 r. i 

ze względu na braki lokalowe już po miesiącu skierowano ich do poszczególnych organów 

Informacji WP w jednostkach. Część z nich jednak wróciła w lutym 1946 r. by zakończyć 

szkolenia6. Od stycznia 1946 r., już na Bielanach, rozpoczęto formować kursy szkoleniowe. 

Kandydatów najczęściej kierowano z Centralnej Szkoły Polityczno-Wychowawczej w 

Łodzi lub z Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych zlokalizowanej także 

w tym mieście7. Wymagano od nich „nienagannej postawy ideowej, zaangażowania 

politycznego, wyraźnie określonej świadomości klasowej”, pomijając wymagania związane 

z fachową wiedzą kontrwywiadowczą8. 

 Pierwszy taki kurs, który ukończyło 171 absolwentów, trwał do połowy maja 1946 

r.9 W tym też roku według nowego etatu utworzono pięć kompanii szkolnych10. W kolejnym, 

1947 r. rozpoczęto organizować dodatkowo kursy doszkalające, które miały podnosić 

                                                
3 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 4–5; ibidem, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie 
specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. F. 
Dzierżyńskiego, SWSW, Warszawa, lipiec 1980, s. 4–5. 
4 Na początku 1946 r. do pomieszczeń późniejszej Akademii Wychowania Fizycznego. Zob. K. Staniszewski, 
Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do kontrwywiadu, Warszawa 1999, s. 9. 
5 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 4–5; ibidem, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie 
specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. F. 
Dzierżyńskiego, SWSW, Warszawa, lipiec 1980, s. 4–5; W. Tkaczew, Organa informacji Wojska Polskiego w 
latach 1943–1956. Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 2007, s. 353–354. 
6 Pierwszy kurs skończył się 20 V 1946 r. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 6. 
7 Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych powstała ok. sierpnia 1944 r. w Boguni. Już we wrześniu 
została przeniesiona do Lublina, gdzie zmieniono jej nazwę na Centralną Szkołę Oficerów Polityczno-
Wychowawczych. W tym czasie przy 1. i 2. Armii powstały Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych 
(przy istniejących już wcześniej Kursach Chorążych Armii). W kwietniu 1945 r. obie Szkoły Oficerów 
Polityczno-Wychowawczych wcielono do Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych, którą 
przeniesiono w tym czasie do Łodzi. Zob. C. Grzelak, Wojenna edukacja kadr Wojska Polskiego na froncie 
wschodnim 1943–1945, Warszawa 2004, s. 126–128; D.S. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce 
w latach 1947–1967, Warszawa 2005, s. 82–83. 
8 AIPN, SWSW, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka…, s. 
7. 
9 Promocja odbyła się 21 V 1946 r. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 7. 
10 W 1948 r. utworzono batalion szkolny. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 11.  
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kwalifikację oficerom informacji. Przeniesiono także 28 czerwca tego roku kursy do 

Wesołej koło Warszawy do dawnych koszar kawalerii11. 

 Kursy trwały od dwóch tygodni do sześciu miesięcy, a po ich zakończeniu odbywała 

się najczęściej miesięczna praktyka we wskazanej jednostce. W 1947 r. zaczęto organizować 

półtoraroczny kurs, kolejny odbył się w 1949 r., nie obejmował on jednak większej grupy 

podoficerów i oficerów. Głównie organizowano kursy krótkoterminowe12.  

 Tak wspomina go jeden z uczestników, który rozpoczął go 10 października 1949 r.: 

„Zostałem przydzielony do tej właśnie kompanii [batalionu, którego jedna kompania to 

uczestnicy kursu doskonalenia oficerów informacji – dopisek BK]. Jej stan wynosił 

dokładnie 50 słuchaczy, podzielonych na dwa plutony. Nasz kurs miał trwać klika miesięcy, 

termin zakończenia nie był dokładnie określany, często go też zmieniano [ostatecznie trwał 

8 miesięcy – dopisek BK]. […] Skład osobowy kursu, którego byłem uczestnikiem, był 

jeszcze bardziej zróżnicowany niż skład osobowy w Oficerskiej Szkole Piechoty [nr 1 we 

Wrocławiu, skąd został przeniesiony do OSI – dopisek BK]. Jego uczestnikami było nawet 

dwóch oficerów – stopnie wojskowe nadano im bez stosownego przeszkolenia – por. 

Wacław Kryński z GZI [właściwie podporucznik – dopisek BK] i ppor. [Zygmunt] 

Węgorzewski z MSW [właściwie chorąży, także z GZI, dopiero w 1955 r. trafił do 

dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia KdsBP i został przeniesiony do 

MSW13 – dopisek BK]. Uczestnikami byli również podoficerowie zawodowi, żołnierze i 

podoficerowie służby zasadniczej oraz kilku słuchaczy powołanych bezpośrednio z cywila. 

Podstawowy trzon słuchaczy stanowili podchorążowie szkół oficerskich wszystkich 

rodzajów broni, za wyjątkiem Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej. 

[…] Wynikało stąd, że słuchacze kursu OSI posiadali dość wysoki poziom wiedzy 

wojskowej i ogólnej, ponieważ na drugim roku pobytu w szkołach oficerskich każdy z nas 

otrzymywał świadectwo ukończenia 9 klas ogólnokształcących, czyli tzw. małą maturę. Jak 

zauważyłem, słuchacze OSI w większości rekrutowali się ze środowisk robotniczych, w 

znacznie mniejszej liczbie byli pochodzenia chłopskiego, a wywodzących się z inteligencji 

nie spotkałem w ogóle. […] Po upływie kilku dni od przybycia do szkoły rozpoczęło się 

intensywne szkolenie. Zasadniczym i podstawowym przedmiotem szkolenia była praca 

                                                
11 AIPN, SWSW, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka…, s. 
9; ibidem, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 8 i 10; K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 9. 
12 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 11–16. Od 1947 r. miały być jednak organizowane kursy 
dziewięciomiesięczne i dwuletnie. Zob. ibidem, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie specjalne” XXXV-
lecie Centralnego Ośrodka…, s. 9. 
13 AIPN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej MSW), 0604/364, Akta osobowe Węgorzewskiego 
Zygmunta, s. Ignacego. 
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operacyjna z agenturą. W następnej kolejności zapoznawano nas ze strukturami i 

działalnością tzw. reakcyjnego podziemia podczas okupacji i faszyzujących organizacji w 

okresie międzywojennym, a także w wąskim zakresie, prawo. Przedmioty te, jak je wówczas 

potocznie określano – tematy, oznaczano cyframi rzymskimi od I do III. Zeszyty z notatkami 

z tych przedmiotów były opisane, a karty ponumerowane. Przechowywano je w szafach 

metalowych znajdujących się na salach wykładowych. Wynoszenie notatek z tych 

przedmiotów poza salę wykładową było absolutnie zabronione. Wydawano je słuchaczom 

tuż przed rozpoczęciem zajęć, a zbierano zaraz po ich zakończeniu. Najbardziej 

rozbudowany był temat oznaczony symbolem I, który dotyczył wyłącznie pracy operacyjnej 

z agenturą – podziału agentury na poszczególne kategorie, sposobów prowadzenia 

werbunków, prowadzenia rozpracowań, rozpoznawania osób podatnych na prowadzenie 

wrogiej działalności, rodzajów dokumentacji operacyjnej i wiele innych zagadnień […]”14. 

Trzy cykle o jakich pisze Staniszewski dotyczyły pracy operacyjnej, tematów politycznych 

oraz zagadnień prawnych. Na dyplomach jednak widnieją trzy przedmioty: polityczny, 

specjalny i liniowy. Ze wspomnień oficera GZI wynika jednak, że zajęcia liniowe odbywały 

się także w ramach tego kursu, jednak nie jako jeden z tematów15. Po odbytych kursach 

słuchacze OSI zostali oddelegowani do terenowych organów Informacji WP dla odbycia 

raptem dwutygodniowych praktyk. W tym czasie spotykali się z agenturą oraz porządkowali 

i opisywali dokumentację operacyjną16. 

 Tak wspomina ten czas Staniszewski: „Podczas pobytu na praktyce byłem obecny na 

kilku spotkaniach z agenturą, które prowadził kpt. [Adam] Jankiewicz [prawdopodobnie 

członek GL/AL ps. „Pejkon”, oficer Wydziału Informacji 14. DP w Wałczu – dopisek BK]. 

Oceniając je z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że nie były prowadzone na poziomie. 

Wywarły na mnie niezbyt korzystne wrażenie, zwłaszcza pierwsze z nich. Było to spotkanie 

z informatorem ze szkolnej kompani oficerów rezerwy. Miejscem spotkań był młody las w 

pobliżu Wydziału Informacji, a trzeba powiedzieć, że okres naszej praktyki był czasem 

ciągłych opadów. Idąc na spotkanie kpt. Jankiewicz na wszelki wypadek wziął pelerynę. 

Gdy przybyliśmy na miejsce zaczął siąpić drobny deszcz. Na informatora nie czekaliśmy 

                                                
14 Cyt. za: K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 9–11. W kompanii tego kursu 
kontrwywiadowczego było prawdopodobnie 55 słuchaczy (jedna osoba została wydalona, zob. ibidem, s. 21). 
Staniszewski wspomina, że promocję otrzymało 48 słuchaczy: 40 stopnie podporuczników, 8 stopnie 
chorążych (ibidem, s. 23). Wspomniany ppor. Wacław Kryński zdał egzaminy i ukończył szkołę z pierwszą 
lokatą (nominowany został też od razu do stopnia porucznika). Zob. AIPN, MON, 2174/6219, Świadectwo 
ukończenia Oficerskiej Szkoły [Wacława Kryńskiego], 31 V 1950 r., k. 51. 
15 K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 19–21. 
16 Ibidem, s. 22–23. Później praktyki trwały jeden miesiąc. Zob. W. Skrupski, Proza życia oficera Wojska 
Polskiego (1949–1991), Poznań 2004 (wydanie własne, druk komputerowy), s. 79. 
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długo, ale deszcz padał coraz bardziej intensywnie. W takich warunkach rozmowa z 

informatorem absolutnie się nie kleiła. Zresztą, jak przekonałem się podczas następnych 

spotkań, które odbywały się w nieco lepszych warunkach, kpt. Jankiewicz był bardzo 

miernym oficerem Informacji. Poziom jego rozmów z agenturą na spotkaniach był niski”17. 

 W 1950 r. skupiono się na szkoleniu aktualnej kadry, organizując systematycznie 

kursy doszkalania oficerów. Zorganizowano także w listopadzie tego roku kurs dwuletni18. 

Rozrost kadry Informacji Wojskowej wymuszał zwiększenie liczby szkoleń dla 

podchorążych, podoficerów i oficerów, z tego względu w 1951 r. powołano dwa bataliony 

szkolne. Zwiększono także liczebność grup na kursach łączności specjalnej i zaczęto 

organizować turnieje sportowe oraz zawody strzeleckie19. Powstały w tym czasie w OSI 

Wydział Szkolenia składał się z sześciu cyklów przedmiotowych: operacyjny, polityczny, 

przedmiotów prawnych, ogólnowojskowych, ogólnokształcących oraz zajmujący się 

działalnością wywiadów i reakcyjnym podziemiem20. 

 W 1953 r., ze względu na zmiany kadrowe, rozwiązano drugi batalion szkolny i 

dokonano ostatniego naboru podchorążych (kształcili się do 1955 r.). Główny nacisk 

kładziono na kształcenie oficerów kontrwywiadu. Rozpoczęto więc roczne Kursy 

Przekwalifikowania Oficerów z innych jednostek wojskowych (m.in. z artylerii, piechoty, 

marynarki wojennej, wojsk pancernych oraz z pionu politycznego). W sumie utworzono 

kompanię składającą się z trzech plutonów. Dopiero pod koniec 1953 r. zaczęto dokształcać 

żołnierzy kompanii administracyjnej, którzy nie posiadali umiejętności biegłego czytania, 

pisania czy liczenia21. 

 W latach 1954–1956 zwrócono uwagę przede wszystkim na kursy doszkalające oraz 

szkolenia partyjno-polityczne. Podczas kursów żołnierze mogli kończyć zaocznie szkołę 

podstawową i ogólnokształcącą. Część z nich dostała także zgodę na dalsze kształcenie 

(zaoczne) na wyższych uczelniach: Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (kpt. 

Michał Chęciński, por. Jerzy Józefczak, ppor. Eugeniusz Stańczykiewicz), Kursach 

                                                
17 Cyt. za: ibidem, s. 22. Staniszewski wspomina, że po promocji wszyscy dostali dwutygodniowe urlopy i 
uposażenie tylko za stopień, które wynosiło 15 tys. zł (ibidem, s. 23). Była to dość pokaźna suma. 
18 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 17 i 20. 
19 Ibidem, s. 20–21, 42. Zwiększenie liczby podchorążych informacji w latach 1951–1953 miało być związane 
z kryzysem koreańskim. Szerzej zob. W.J. Dziak, Korea. Wojna czy pokój?, Warszawa 2003; M. Hastings, 
The Korean War, Londyn 2000; H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 
2016, s. 516–537. 
20 AIPN, SWSW, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka…, s. 
9. 
21 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 52. 
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Wieczorowych Akademii Sztabu Generalnego (mjr Stanisław Bierzanowski, por. Jerzy 

Sękulski) czy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ppłk Bronisław Kołtowski)22. 

 Tak z kolei wspomina kursy inny oficer: „Kurs był dwuletni. Na pierwszym roku 

szkolono podchorążych z tematyki ogólnowojskowej, gdyż I rocznik w większości był 

powołany z cywila. Na tym też roczniku uzupełniano wykształcenie ogólne. Na drugim roku, 

a tutaj ja właśnie trafiłem, szkolenie przewidywało fachowe przygotowanie 

kontrwywiadowcze przyszłych oficerów. W szkole byli także przeszkalani oficerowie z 

jednostek liniowych wojska, którzy przechodzili roczny kurs przekwalifikowania do 

specjalności kontrwywiadowczej. 

 Zatem czego uczono? Przede wszystkim sztuki zwalczania obcej działalności 

wywiadowczej. »Wkuwaliśmy« dane o zachodnich wywiadach, ich strukturach 

organizacyjnych, zakresie zainteresowań i szczegółowych metodach działalności oraz 

odnotowanych konkretnych przypadkach działań wywiadowczej agentury. Studiowaliśmy 

niektóre wybrane sprawy operacyjne, przyjęte metody rozwiązań dla zdemaskowania 

agentów i sposoby udawadniania takiej przestępczej działalności. Ogrom czasu 

poświęciliśmy opanowywaniu symptomów mogących wskazywać na szpiegowskie 

zainteresowania, krytyczną ich analizę i syntezę informacji.  

 Podstawowym przedmiotem, do którego przywiązywano szczególną wagę, były 

problemy pracy operacyjnej, a więc przede wszystkim  zdobywanie informacji, ich źródła 

rzeczowe i osobowe, sprawdzanie i krytyczna ocena tych informacji, rozwijanie, pogłębianie 

i wreszcie sposób kończenia (aresztem – gdy zagrożenie przestępcze było niewielkie i 

zaniechaniem – jeśli pierwotne dane nie zostały potwierdzone to znaczy, że nie popełniono 

przestępstwa)”23. A dalej: „Dużym działem szkolenia była nauka prawa – karnego i 

procesowego, umiejętności wykonywania czynności śledczych, kryminalistycznych np. 

zabezpieczania śladów przestępstw, pobieranie próbek pisma porównawczego, 

daktyloskopii, umiejętności korzystania z zasobów archiwalnych kryminalistyki i innych. 

Ogromny nacisk kładziono na kwestie przestrzegania praworządności. Dlatego dużym dla 

nas zaskoczeniem stał się cykl zajęć poświęcony omawianiu uchwał III Plenum KC PZPR 

na którym ujawniono i potępiono przypadki naruszeń praworządności przez organy 

                                                
22 Ibidem, s. 57. Michał Chęciński w swoich wspomnieniach pisze, że miał się przenieść w 1955 r. z Akademii 
Nauk Politycznych [sic raczej ze Szkoły Głównej Służby Zagranicznej] na Wydział Ekonomiczny 
Uniwersytetu Warszawskiego, zob. M.M. Chęciński, Jedenaste przykazanie: nie zapomnij, Toruń 2004, s. 364 
i 370. Michał Chęciński, Jerzy Józefczak, Eugeniusz Stańczykiewicz, Stanisław Bierzanowski, Jerzy Sękulski 
będą później zajmowali funkcje kierowników cyklów szkolenia, starszych wykładowców bądź wykładowców 
w OS WSW, Zob. ibidem, s. 355–356, 367–375. 
23 Cyt. za: W. Skrupski, Proza życia…, s. 70–71. 
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bezpieczeństwa państwa. Zaskoczeniem budził fakt, że tego rodzaju przypadki w ogóle 

mogły zaistnieć w naszym państwie. Wierzyliśmy przecież, że – według naszych 

młodzieńczych przekonań – w naszym państwie nic nie mogło się zdarzyć niezgodnie z 

prawem. 

 Uczyliśmy się ekonomii politycznej, trochę liznęliśmy filozofii, ale dosyć dokładnie 

uczyliśmy się historii, zwłaszcza okresu II wojny światowej i powojennej. Dosyć 

szczegółowo omawialiśmy walkę z podziemiem i organizacjami zwalczającymi władzę 

ludową. […] Wiele zajęć programowych poświęconych zostało socjologicznym problemom 

w wojsku, w tym różnorodnym zagrożeniom z przejawami których mogliśmy się spotykać 

w jednostkach. Dalej: problemy dywersji, sabotażu, terroru i symptomów przestępstw, 

według których można by wyprzedzająco rozpoznać przygotowanie takich aktów oraz im 

przeciwdziałać. Szczególnie wyczulono nas na wykrywanie zamiarów terroru politycznego. 

Padały liczby ile to w kraju (nie w wojsku!) zostało zabitych w rezultacie aktów 

terrorystycznych. 

 Byliśmy też szkoleni w zwalczaniu nielegalnych organizacji, ujawnianiu i 

zwalczaniu dezercji w wojska, kradzieży broni i podobnych groźnych zdarzeń dla 

dyscypliny i porządku wojskowego. 

 Odrębnym działem szkolenia, któremu poświęcono wiele uwagi, była profilaktyka 

kontrwywiadowcza. Zakres takiego działania obejmował czynności wyprzedzające 

nadzwyczajne zdarzenia to znaczy takie wcześniejsze zadziałanie, by uniemożliwić 

zaistnienie szkodliwego zdarzenia. Był to początkowy okres takiego rozumienia działań 

kontrwywiadowczych. Stopniowo dochodzono do wniosku, że lepiej zapobiegać i 

uniemożliwiać zaistnieniu przestępczego czynu, niż po zaistniałej szkodzie pociągać 

sprawcę do odpowiedzialności. W późniejszych latach funkcjonowaniu kontrwywiadu 

zasadę wyprzedzania ujemnych zdarzeń, zapobiegania im i niedopuszczania do zaistnienia, 

podniesiono do rangi zasadniczego kanonu pracy tej służby”24. I dalej: „Kształciliśmy się i 

chłonęliśmy wiedzę w zakresie organizacji Sił Zbrojnych, działań w wypadku wojny, 

uczyliśmy się strzelać, maszerować, ćwiczyliśmy tężyznę fizyczną na zajęciach 

wychowania fizycznego i pływania”25. 

 W 1955 r. wśród kadry OSI było 3 oficerów którzy mieli raptem skończone 7–9 klas 

szkoły powszechnej, pozostali posiadali wykształcenie ogólne powyżej 9 klas26. Był to efekt 

                                                
24 Cyt. za: ibidem, s. 72–73. 
25 Cyt. za: ibidem, s. 74. 
26 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 67. 
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wprowadzenia obowiązkowego dokształcania kadr w zakresie dziewiątej i dziesiątej klasy 

szkoły ogólnokształcącej27. Dla porównania średni stan wykształcenia oficerów pionu 

śledczego na początku 1953 r. wynosił 7 klas szkoły podstawowej28, a w 1954 r. w całych 

organach Informacji WP poziom wykształcenia kształtował się następująco: 11proc. ze 

średnim lub wyższym, 20 proc. z powszechnym (nie wiadomo, czy ukończone pełne siedem 

oddziałów), 69 proc. ‒ ukończone do dziewięciu klas szkoły29. Uznając ten poziom 

wykształcenia kadr za niesatysfakcjonujący postanowiono dokształcić z zakresu 

ogólnowojskowego, operacyjnego i politycznego znaczną część kadry kierując ją do OSI na 

Kursy Doskonalenia Oficerskiego. W czasie trwania kursów można było zaocznie uzupełnić 

wykształcenie ogólne30. 

 Tak wspomina ten kurs już cytowany wcześniej Staniszewski, który został 

wytypowany na KDO na turnus od stycznia 1955 r.: „Kurs liczył trzy grupy, po 25 słuchaczy 

każda. Dwie grupy stanowili oficerowie kontrwywiadu, a jedną oficerowie, którzy 

prowadzili inwigilacje i ustalenia. Byliśmy rozmieszczeni po dwóch lub po trzech w 

pokojach. Oprócz naszego kursu w blokach była zakwaterowana kompania podchorążych 

oraz grupa oficerów, których przekwalifikowywano na pracowników kontrwywiadu w 

organach Informacji. Byli to młodsi oficerowie w różnych stopniach i z różnych rodzajów 

broni. Poziom podchorążych był znacznie wyższy od poziomu, jaki posiadali 

podchorążowie na kursie, którego byłem uczestnikiem. Byli wśród nich np. słuchacze WAT, 

którym się nie powiodło na kolejnych egzaminach. Na kursie poziom szkolenia należy 

również określić jako wysoki. Na zajęciach politycznych wprowadzono tematy z 

psychologii i filozofii. Na wniosek poprzednich uczestników kursu wprowadzono naukę 

języka polskiego, który uznano za niezbędny w celu podniesienia poziomu korespondencji 

prowadzonej przez oficerów Informacji. Zajęcia prowadzili wysoko wykwalifikowani 

wykładowcy. Na zajęciach o tematyce kontrwywiadowczej omawiano sposoby prowadzenia 

rozpracowań operacyjnych na podstawie zrealizowanych spraw, zwłaszcza o charakterze 

szpiegowskim. […] Zajęcia na KDO odbywały się bez większych emocji, część 

wykładowców znałem z poprzedniego pobytu w OSI; program szkolenia nie był 

                                                
27 Ibidem, s. 49. 
28 AIPN, SWSW, 2386/18339, Notatka dot. bazy operacyjnej GZI, 1953 r., k. 29–39. Zob. Normatywy 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, Katowice-Kraków 2019, s. 
19–21. 
29 AIPN, SWSW, 2386/18340, Informacja personalna, b.d., 1954 r., k. 7. 
30 W 1954 r. szkołę powszechną miało skończyć: klasę 9: 8 oficerów i 7 podoficerów i pracowników 
cywilnych, klasę 10: 21 oficerów i 2 pracowników, klasę 11: 1 oficer. W tym czasie także zakończono 
szkolenia polityczne oraz zakończono Kursy Łączności Specjalnej. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika 
Ośrodka…, s. 56–58. 
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przeładowany. Popularyzowano czytelnictwo, organizowano różne imprezy. […] Słuchaczy 

KDO traktowano poważnie, ze zrozumieniem. Kilku oficerów, którym zgodnie z 

pragmatyką należały się awanse, przyznano je. Zbliżal się czas zakończenia kursu, 

wykonywano przymiarki do objęcia nowych stanowisk, wszystkim obiecywano wyższe, 

niemalże kierownicze stanowiska. Kurs zakończył się zgodnie z planem z końcem września 

[1955 r.]”31. 

 Jeszcze przed uchwałą III Plenum KC PZPR ze stycznia 1955 r. w sprawie pełnego 

przestrzegania leninowskich zasad życia partyjnego i kolegialności kierownictwa oraz 

przezwyciężenia biurokratycznych wypaczeń w pracy Partii i w aparacie państwowym 

wprowadzono pracowników politycznych do nauczania przedmiotów specjalnych. 

Dotychczas zajmowali się tym wyłącznie oficerowie operacyjni32. Położono także nacisk na 

to, aby wiązać proces nauczania z wychowaniem politycznym. W 1955 r. kurs podchorążych 

ukończyło 123 osoby, KDO w październiku tego roku 97 oficerów, a w grudniu dalszych 36 

oficerów.  

 10 października 1955 r. przeniesiono OSI z Wesołej do Mińska Mazowieckiego, a 

następnie w grudniu tego roku przeformowano ją na Kursy Doskonalenia Oficerów 

Informacji, kończąc szkolenia podchorążych33. Na nowy KDO w grudniu 1955 r. przybyło 

132 oficerów, a w 1956 r. – 136. W szkoleniu nacisk kładziono głównie na wychowanie 

polityczne i dokształcanie ogólne34. Warunki lokalowe w Mińsku Mazowieckim były bardzo 

trudne. Zajęcia odbywały się w tzw. ujeżdżalni i w barakach35. Dziwne więc, że 

zdecydowano się na takie przeniesienie, skoro w Wesołej skompletowano bazę szkoleniową 

na dobrym poziomie z obiektami sportowymi i urządzeniami rekreacyjnymi36. 

 Mimo szkoleń, na początku 1957 r., średnie wykształcenia posiadało zaledwie 20 

proc. oficerów, a wyższe 0,3 proc. Żaden oficer WSW nie ukończył typowo wojskowej 

szkoły wyższej. KDO ukończyło zaledwie 14,5 proc. żołnierzy WSW. Mimo że w 

Informacji Wojskowej zaczęto nadrabiać braki w szkoleniach politycznych, dalej nie było 

                                                
31 Cyt. za: K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 93–95. 
32 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 59. 
33 AIPN, SWSW, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka…, s. 
11. 
34 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 70 i 79. 
35 AIPN, SWSW, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka…, s. 
13. „Ujeżdżalnia” zostanie później przebudowana na halę sportową. Zob. ibidem, s. 39. 
36 Ibidem, s. 11. 
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szkoleń stricte wojskowych. Wynika z tego, że oficerowie kontrwywiadu wojskowego 

chronili wojsko którego specyfiki, działań i specjalności nie znali37. 

 Sformowanie w styczniu 1957 r. Wojskowej Służby Wewnętrznej spowodowało 

jedynie zmianę nazwy KDO Informacji na KDO WSW, który oparto na starym etacie nr 

035/6138.  

 Nie przerwało to toku nauki, ale słuchaczy zdecydowano rozdzielić, organizując dwa 

odrębne kursy: służby porządkowo-dochodzeniowej (który ukończyło 41 oficerów) oraz 

kontrwywiadu wojskowego (ukończyło go 31 oficerów)39. Już 30 stycznia 1957 r. szef 

WSW, gen. Aleksander Kokoszyn polecił szefowi Zarządu II SWSW, płk. Andrzejowi 

Adryanowi40, zorganizować przy KDO WSW kurs szkolenia foto-laborantów i opracować 

                                                
37 AIPN, SWSW, 2386/18165, Referat dot[yczący] stanu pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1960 
r.], k. 3. 
38 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Zarząd VI Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej 
Zarząd VI SG WP), 1545/73/76, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0039/Org, 19 II 1957 r. k. 112–113; 
ibidem, 1544/73/3682, Etat nr 035/61 Kursów Doskonalenia Oficerów Informacji/Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 1956 r., k. 1–8. Wobec tego nie szły za tym rozkazy personalne o zmianie zaszeregowania. Taki 
stan faktyczny trwał do 27 VI 1957 r. Błędnie w: AIPN, SWSW, 2386/31224, „Biuletyn WSW. Wydanie 
specjalne” XXXV-lecie Centralnego Ośrodka…, s. 11. 
39 Od 16 do 28 V 1957 r. odbyły się egzaminy końcowe słuchaczy KDO WSW. Kursanci kursu 
kontrwywiadowczego mieli do zdania przedmioty: kontrwywiadowczy, polityczny, prawa i kryminalistyki 
oraz ogólnowojskowy, natomiast słuchacze kursu służby porządkowej: ogólnowojskowy i zasad służby 
patrolowej, polityczny oraz prawa i kryminalistyki. Dodatkowo słuchacze mieli zaliczyć znajomość zagadnień 
fotografii śledczo-badawczej, umiejętności praktycznego orientowania się w terenie z mapą, strzelania i 
chwytów dżudo. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 071 w sprawie 
przeprowadzenia egzaminów końcowych na Kursach Doskonalenia Oficerów Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 2 V 1957 r., k. 192–194. 
40 Andrzej Adryan (Adrian) urodził się 11 XI 1903 r. w Kotuszowie (pow. Opoczno) jako syn Jana (rolnik) i 
Franciszki z domu Włodarczyk (pomoc domowa). Posiadał czwórkę rodzeństwa: Stanisława (ur. w 1901 r.), 
Kazimierza (ur. w 1905 r.), Jana (ur. w 1908 r.) i Marię (ur. w 1913 r.). Członek MOPR w latach 1933–1938, 
PPR od 1943 r., następnie PZPR. Przed II wojną światową ukończył gimnazjum filologiczne w Piotrkowie, a 
następnie Państwową Szkołę Włókienniczą w Łodzi (technik dyplomowany Wydziału Farbiarsko-
Wykończeniowego). Do wojska powołany w latach 1925–1927 (służył w Szkole Podchorążych Rezerwy w 
Skierniewicach, a następnie w 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi jako dowódca drużyny). W 
późniejszych latach powoływany na ćwiczenia wojskowe oficerów rezerwy, miał ostatecznie zostać 
mianowany do stopnia kapitana (brak wyciągu rozkazu w aktach). W sierpniu 1939 r. zmobilizowany jako 
oficer ewakuacyjny (internowany na Litwie, w okolicach Kalvariji, a następnie w ZSRS, w Kozielsku i w 
Griazowcu do 1941 r.), gdzie indziej podano, że na Łotwie (nie potwierdzone w żadnej relacji Adryana). W 
porozumieniu z władzami sowieckimi obozu wszedł do grupy która zgłosiła akces do Armii Czerwonej, została 
przeszkolona i miała być zrzucona w okolicach Łodzi. Ostatecznie zrzutu dokonano w okolicach Kijowa. 
Samodzielnie przedostał się przez Dniepr i dołączył do Armii Czerwonej (w innej wersji samodzielnie z 
Griazowca dotarł do Moskwy, a następnie do Charkowa skąd wyleciał samolotem „na tyły niemieckie”). Do 
kraju wrócił jeszcze w 1941 r., gdzie się ukrywał (Lipsko, Wierzbno, Częstochowa), chorując na nogi, a później 
na tyfus plamisty. Poprzez żonę w 1943 r. nawiązał kontakt z Gwardią Ludową (przydział w kieleckim), gdzie 
indziej podano, że już na początku 1942 r. wstąpił w szeregi PPR i GL [sic]. W latach 1943–1945 służył w 
GL/AL (ps. „Felek”, „Feliksowski”), jako dowódca Obwodu III radomsko-kieleckiego (od grudnia 1943 r. do 
czerwca 1944 r., ze względu na złą organizację i dowodzenie zastąpił go Mieczysław Moczar, ps. „Mietek”), 
następnie w Wydziale Szkolenia Sztabu Głównego AL (od lipca 1944 r.). Po wybuchu powstania 
warszawskiego trafił do Okręgu częstochowskiego AL, gdzie do 17 I 1945 r. miał się ukrywać w lesie (gdzie 
indziej podano, że wraz z Teodorem Kuflem ps. „Teoch” przedostał się z grupą żołnierzy z Żoliborza do 
Puszczy Kampinoskiej, następnie w rejon powiatu piotrkowskiego, gdzie dowodził 2. batalionem). Później 
przez UB podejrzewany, że był prowokatorem w KPP (brak informacji, że do niej należał), a w czasie okupacji 
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jego program41. Od 17 czerwca 1957 r. miał też ruszyć sześciotygodniowy kurs 

przeszkolenia dla zastępców szefów ds. porządkowych organów terenowych WSW, 

ewentualnie szefów wydziałów II zarządów OW (równorzędnych)42. Kurs prawdopodobnie 

rozpoczął się później, bo na czas dotarło tylko 3 z 21 słuchaczy43. W czerwcu 1957 r. 23 

oficerów podniosło swoje wykształcenie do stopnia średniego zdając maturę. Od września 

tego roku ruszyło także dokształcanie z zakresu klas 8–11 szkoły ogólnokształcącej 

zorganizowane przy Garnizonowym Klubie Oficerskim, na które uczęszczało 86 oficerów, 

chociaż takiego podnoszenia wykształcenia miało już nie być44.  

 Jak wspomina jeden z oficerów Informacji WP: „Znacznie wcześniej, na przełomie 

lat 1955–1956 obiekt, który zajmowała dotychczas Oficerska Szkoła Informacji w Wesołej, 

został przekazany na potrzeby I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Szkołę przeniesiono 

do Mińska Mazowieckiego, gdzie zorganizowano Ośrodek Szkolenia WSW, ze znacznie 

                                                
miał być zrzucony z Londynu, a nie z ZSRS, a po wojnie miał należeć do nielegalnej organizacji „Armia 
Wyzwoleńcza” na terenie Łodzi (informacje te nie zostały jednak potwierdzone). Od 16 III 1945 r. powołany 
do „odrodzonego” WP, gdzie w grudniu 1945 r. został awansowany do stopnia pułkownika (stopień majora i 
podpułkownika dostał w AL). Od 20 II 1945 r. służył jako starszy inspektor Oddziału Organizacyjno-
Instruktorskiego Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP, następnie został mianowany zastępcą 
przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WP (od 16 VIII 1945 r.), później zastępcą komendanta Służby 
Ochrony Kolei ds. polityczno-wychowawczych (od 7 VIII 1946 r.) i Komendantem Głównym SOK (od 1 V 
1949 r.). Od 21 XII 1955 r. pełnił służbę poza wojskiem w Lidze Przyjaciół Żołnierza. Od 8 I 1956 r. znalazł 
się w dyspozycji szefa Departamentu Kadr MON, a od 20 III tego roku przeniesiony został do rezerwy. 1 VI 
1956 r. został dyrektorem naczelnym Centralnego Zarządu Rybactwa Ministerstwa Państwowych 
Gospodarstw Rolnych. Od stycznia 1957 r. został ponownie powołany do zawodowej służby wojskowej i 
wyznaczony od 12 I 1957 r. na stanowisko szef Zarządu II Szefostwa WSW, następnie 2 IX 1957 r. skierowany 
ponownie do dyspozycji szefa Departamentu MON (rozkaz personalny MON nr 0769, 17 VIII 1957), w tym 
czasie miał już pełnić funkcję zastępcy 74. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Łodzi. 13 II 1959 
r. zwolniony do rezerwy w stopniu pułkownika. Znał słabo język rosyjski. Zmarł 31 XII 1968 r. w Warszawie, 
pochowany na tamtejszym cmentarzu wojskowym na Powązkach (kwatera B20, rząd 1, grób 18). AIPN, 
SWSW, 3426/91, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0208, Warszawa 13 IX 1957 r., 
k. 234; CAW, Teczki Akt Personalnych (dalej TAP), 1268/67/6, Teczka akt personalnych Andrzeja Adryana, 
s. Jana; AIPN, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Okręg Warszawa (dalej ZBoWiD. Okręg 
Warszawa), 3423/2, Teczka „Międzynarodowa Brygada Żydowska”, materiały dot. Adryana Andrzeja, s. Jana; 
J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942–1945, Warszawa 1971, s. 89–90, 96, 244; E. 
Gronczewski, Walczyli o Polskę Ludową, red. M. Malinowski, Warszawa 1982, s. 15; M. Wieczorek, Armia 
Ludowa. Działalność bojowa 1944–1945, Warszawa 1984, s. 94–95, 278, 288–289; 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=1&kwatera=B%2020&grob
=18&dane=+imie=Andrzej+nazwisko=Adryan+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzie
n=1+rok2=1800+miesiac2=2+dzien2=20+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg
2=1800+miesiac_zg2=2+dzien_zg2=20+cmentarz=#kotwica (dostęp 30 I 2022 r.) 
41 Kurs miał trwać 28 dni, od 4 lutego do 2 III 1957 r. AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 003/A/57, Warszawa 30 I 1957 r., k. 6; ibidem, 3426/90 Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 022 dotyczy przeprowadzenia egzaminów na kursie fotografów WSW, Warszawa, 25 
II 1957 r., k. 57. Zob. także: W. Chrzanowski, L. Dąbroś, J. Suliński, Ewolucja i działalność szkół żandarmerii 
w Polsce w latach 1918–2015, Mińsk Mazowiecki 2015, s. 61. 
42 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 097, 1 VI 1957 r., k. 255. 
43 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0113, 24 VI 1957 r., k. 312–314. 
44 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 88–89, 93. Dokształcanie w zakresie szkoły 
podstawowej i średniej miało odbywać się przed skierowaniem na kurs w OS WSW. Zob. AIPN, SWSW, 
3426/73, Zasady doboru kandydatów na kursy w Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej – 
Załącznik do zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025/F, 4 VI 1957 r., k. 71. 
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rozszerzonym zakresem nauczania. Oprócz szkolenia kadry oficerskiej kierowano tam 

żołnierzy służby zasadniczej przeznaczonych do pełnienia służb patrolowych w WSW, 

zarówno kandydatów na podoficerów, przewidzianych na dowódców patroli, jak i 

szeregowych wchodzących w skład patroli”.45 

 

 

                                                
45 Cyt. za: K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 104. 
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 Stan wykształcenia ogólnego oficerów WSW z grudnia 1957 r. przedstawia poniższa 

tabela46: 

 

Tabela nr 19. Wykształcenie ogólne oficerów WSW według stanu 
po zakończeniu roku szkolnego 1956/1957 

Wykształcenie Ilość 
Nieukończone podstawowe 7 
Ukończone podstawowe 41 
Nieukończone średnie 800 
Ukończone średnie 302 
Wyższe 22 
Razem 1172 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18340, k. 33 

 

                                                
46 Na temat pochodzenia i wykształcenia oficerów Informacji WP, zob. Z. Palski, Informacja Wojska Polskiego 
1943‒1957, Warszawa 2016, s. 50–53 oraz 294–295. Zob. dla porównania: AIPN, Biblioteka byłych 
wojskowych organów bezpieczeństwa państwa polskiego (Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarządu II 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) (dalej Biblioteka), 2603/2944, Zenon Duda, Zarys historyczny 
powstania i działalności organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, Warszawa, 
kwiecień 1972, s. 11. 
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 Komendantem KDO WSW, a następnie OS WSW został płk Władysław 

Halbersztadt47, który pełnił tą funkcję do maja 1958 r. Zastąpił go wówczas płk Edward 

Radzieńczak48. 

 

Tabela nr 20. Komendanci Kursu Doskonalenia Oficerów/Ośrodka Szkolenia WSW 
Stopień, imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji 
płk Władysław Halbersztadt  25 XI 1955–6 V 1958 
płk Edward Radzieńczak 6 V 1958–22 X 1960 

płk Władysław Chęć  
4 XI 1960 mianowany cz.p.o., od 18 XI 1961 jako p.o., od 23 VIII 
1962 jako komendant, do (9 V 1967) 27 VI 1967 

płk Tadeusz Kurowski 9 V 1967 mianowany cz.p.o., do 15 III 1968 
ppłk Wacław Szwugier 15 III 1968 jako p.o., do 22 III 1968 
ppłk Ludwik Kuropatwa 22 III 1968 jako p.o., od 6 XII 1968 jako komendant, do 20 VI 1983 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/24583; ibidem, 2386/24584. 

                                                
47 Władysław Halbersztadt urodził się 30 III 1915 r. w Warszawie, jako syn Mieczysława (pracownik 
umysłowy) i Gustawy z domu Zylberg (gospodyni domowa). Członek KZMP (w latach 1932–1938), PPR (od 
lipca 1944 r.), a następnie PZPR. W 1935 r. miał być skazany na rok więzienia (w latach 1933–1938 był 
wielokrotnie zatrzymywany) prawdopodobnie za działalność komunistyczną. Do 1929 r. ukończył siódmą 
klasę szkoły powszechnej w Warszawie, następnie w 1933 r. ukończył ósmą klasę gimnazjum w tymże mieście 
(miał otrzymać świadectwo dojrzałości w Związku Nauczycieli „Collegium”). W latach 1935–1937 studiował 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Wolnej Wszechnicy Polskiej, także w Warszawie, której nie 
ukończył. W 1939 r. wyemigrował do Rosji Sowieckiej (do Zagłębia Donieckiego, teren dzisiejszej Ukrainy). 
W okresie 1940–1941 studiował w Donieckim Instytucie Przemysłowym w Stalinie (obecnie Donieck) na 
fakultecie metalurgicznym, którego także nie ukończył ze względu na powołanie do wojska sowieckiego w 
Stalinie (18. Zapasowa Brygada Artylerii, następnie batalion podległy Zarządowi Budowy Fortyfikacji 
Polowych nad Donem i Wołgą). Nie posiadał żadnych dokumentów które by potwierdzały jakiekolwiek 
wykształcenie. 28 V 1943 r. powołany do „odrodzonego” WP w Tambowie (szeregowiec 1. pal 1. DP) i 
skierowany do Podoficerskiej Szkoły Łączności przy 1. DP (czerwiec–lipiec 1943 r.). Od 19 VII 1943 r. pełnił 
służbę jako p.o. zastępcy dowódcy 1. samodzielnej kompanii łączności ds. oświatowych 1. DP w stopniu 
chorążego, a następnie pełny zastępca tejże kompanii (od 15 IX 1943 r.). Od lutego 1944 r. zastępca dowódcy 
kompanii łączności 8. pp ds. polityczno-wychowawczych 3. DP, później w Samodzielnej Kompanii Łączności 
3. DP (od czerwca 1944 r., od lipca tego roku w stopniu podporucznika). 20 IX 1944 r. został ciężko ranny w 
Warszawie i trafił do szpitala (przebywał w nim do grudnia 1945 r., chociaż gdzie indziej napisane że do 15 
listopada 1945 r., w grudniu mianowany porucznikiem). 15 I 1946 r. skierowany do GZI, gdzie służył w 
Wydziale Ewidencji jako zastępca oficera informacji, następnie oficer informacji w tymże wydziale (od 15 XI 
1946 r., od grudnia tego roku w stopniu kapitana) i kierownik referatu (od 1 VIII 1947 r.) w stopniu majora. 
Od 1 III 1948 r. szef Wydziału I Biura Studiów GZI (od lipca w stopniu podpułkownika), od 3 IX 1948 r. 
kierownik Biura Studiów GZI, a od 1 I 1950 r. szef Oddziału VII GZI (od czerwca 1953 r. w stopniu 
pułkownika). Od 17 IV 1954 r. szef Wydziału Wyszkolenia GZI, następnie komendant Oficerskiej Szkoły 
Informacji (od 29 X 1954 r.), a po przekształceniach komendant Kursu Doskonalenia Oficerów Informacji (od 
26 XI 1955 r.). Po sformowaniu WSW został mianowany 27 VI 1957 r. komendantem Ośrodka Szkolenia 
WSW, następnie szefem Oddziału IV Zarządu I Szefostwa WSW (od 6 V 1958 r.), a ostatecznie trafiał do 
dyspozycji szefa WSW (od 5 V 1960 r.), gdzie został przeniesiony 27 V 1960 r. do rezerwy w stopniu 
pułkownika jako niezdolny do zawodowej służby wojskowej (w wyniku amputacji prawej nogi w lipcu 1945 
r. oraz złego zrośnięcia złamania prawego ramienia i utkwionych tam odłamków). Znał dobrze język rosyjski, 
słabo francuski. AIPN, Ministerstwo Obrony Narodowej (dalej MON), 2174/8283, Teczka Akt Personalnych 
Halbersztadta Władysława, s. Mieczysława.  
48 Michał Chęciński twierdził, że płk. Halbersztadta zastąpił na stanowisku komendanta płk. Radzieńczak 
dopiero w lutym 1959 r. Zob. M.M. Chęciński, Jedenaste przykazanie…, s. 374. Brak potwierdzenia takiej 
informacji w źródłach. Zob. CAW, Departament Kadr MON, 636/92/69, Rozkaz personalny [ministra obrony 
narodowej] nr 0180, Warszawa, 6 V 1958 r., k. 376; AIPN, MON, 2174/8282, Zeszyt ewidencyjny Edwarda 
Radzieńczka, 1 VII 1960 r., k. 4v. 
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 Rozkazem ministra obrony narodowej nr 0045/Org z 8 czerwca 1957 r. 

wprowadzono w WSW nowe etaty49. KDO WSW przeniesiono na etat nr 32/214 i 

jednocześnie zmieniono nazwę na Ośrodek Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej50. 

Etat ten zakładał sformowanie batalionu szkolnego złożonego z pięciu kompanii, każda 

kompania z trzech plutonów, a pluton z trzech drużyn. Wprowadzono także do OS WSW 

Komitet Partyjny PZPR likwidując sekretarza POP przy pododdziałach szkolnych51 oraz 

Kurs Doskonalenia Oficerów i Podoficerów Nadterminowych (zastąpionych później 

zawodowymi) WSW. Początkowo etat przewidywał stan zmienny złożony z oficerów w 

liczbie 125 słuchaczy (później ograniczony do 98), oficerów z MSW – 12, oficerów z innych 

jednostek – 30, podoficerów nadterminowych – 50 kursantów, podoficerów 

nadterminowych z MSW – 15, a elewów z jednostek według oddzielnych zarządzeń, których 

planowano skierować do odbycia kursów aż 200 słuchaczy52.  

 

                                                
49 CAW, Zarząd VI SG WP, 1545/73/75, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0045/Org, 8 VI 1957 r., k. 76–
84v. 
50 Wszelkie zmiany, według zarządzenia szefa WSW, należało wykonać do 3 lipca. AIPN, SWSW, 3426/73, 
Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0031/F, Warszawa, 25 VI 1957 r., 84. Zob. także: W. 
Chrzanowski, L. Dąbroś, J. Suliński, Ewolucja i działalność…, s. 61. 
51 Pierwszym sekretarzem siedmioosobowego Komitetu Partyjnego OS WSW został wybrany por. Marian 
Wrotecki. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 88. Oprócz Komitetu Partyjnego z czasem 
utworzono osiem POP (m.in. sztabu OS WSW, Wydziału Szkolenia, pododdziałów szkolnych). 
52 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/218, Etat nr 32/214 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
8 VI 1957 r., k. 10. 
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 Brak jest w tym etacie Wojskowej Administracji Koszar, która funkcjonowała co 

najmniej od 1959 r. i była prawdopodobnie sformowana na bazie Sekcji kwaterunkowej53. 

 Od 1 września 1957 r. miały także w OS WSW ruszyć kursy: 

 – roczny kurs oficerów KW dla 70 słuchaczy, 

 – roczny kurs oficerów służby porządkowej dla 60 słuchaczy, 

 – sześciomiesięczny kurs podoficerów służby porządkowej dla 50 słuchaczy54. 

 Pierwszy kurs oficerski w OS WSW rzeczywiście rozpoczął się 1 września – przyjęto 

na niego 88 słuchaczy – nie udało się wobec tego zebrać odpowiedniej liczby planowanych 

kandydatów55. Już wcześniej, bo 12 sierpnia przybyło 581 szeregowych z jednostek 

                                                
53 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/218, Etat nr 32/214 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
8 VI 1957 r., k. 9v i 10v; AIPN, SWSW, 2386/29692, Księga etatowa OS WSW, 1959–1968, k. 37. 
54 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025/F, 4 VI 1957 r., k. 67. 
Do 1 lipca 1957 r. szef WSW kazał przedstawić sobie program szkolenia dotyczący poszczególnych kursów. 
Zob. ibidem, k. 67. 
55 Zob. AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0188, Warszawa, 23 VIII 1957 r., k. 187–
195; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0196, Warszawa 30 VIII 1957 r., k. 210; ibidem, 2386/24583, 
Kronika Ośrodka…, s. 88. 
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liniowych na przeszkolenie specjalne, z których sformowano batalion szkolny. Pierwszy 

turnus, trwający zaledwie niecały miesiąc, bo od 21 sierpnia do 13 września 1957 r. miał 

przygotować żołnierzy do służby porządkowej w organach WSW. Drugi taki turnus, na 

który wcielono już bezpośrednio 622 poborowych, rozpoczął się 1 grudnia, a zakończył 30 

kwietnia 1958 r. Trzeci z kolei turnus w batalionie szkolenia rozpoczął się 5 maja tego 

roku56.  

 Kursy żołnierzy służby zasadniczej w ramach służby patrolowej trwały 

nieprzerwanie w OS WSW prze cały okres jej funkcjonowania. Omawiany okres 

przedstawia tabela: 

 

Tabela nr 21. Szkolenie żołnierzy służby zasadniczej w ramach 
batalionu szkolnego OS WSW w okresie 1957-1969 

Turnus Okres Ilość słuchaczy 
I 21 VIII-13 IX 1957 581 
II 1 XII 1957-30 IV 1958 622 
III 5 V 1958-23 X 1958 r. 646 
IV listopad 1958-kwiecień 1959 580 
V 15 V 1959-październik 1959 624 
VI 2 XI 1959-maj 1960 ok. 600 
VII 1960- kwiecień 1961 582 
VIII V 1961- X 1961 605 
IX grudzień 1961-maj 1962 757 
X czerwiec 1962-kwiecień 1963 535 
XI czerwiec 1963-październik 1963 609 
XII grudzień 1963-kwiecień 1964 872 
XIII od października 1964 do IV 1965 549 
XIV 1 V 1965-21 I 1966 480 
XV 27 IV-X 1966 brak danych 
XVI 2 XI 1966-19 I 1967 brak danych 
XVII od 27 I-IV 1967 brak danych 
XVIII od IV do 16 VII 1967 389 
XIX VII-X 1967 296 
XX X 1967-I 1968 362 
XXI I-IV 1968 368 
XXII IV- VII 1968 399 
XXIII 26 VII- X 1968 380 
XXIV X 1968-1969 359 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/24583, ibidem, 2386/24584 

 

                                                
56 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 89, 96. 
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 Na kursy oficerskie i podoficerskie służby porządkowej i kontrwywiadowczej 

kierowani byli żołnierze służący już w WSW, „przodujący w pracy”, „wyróżniający się 

inteligencją i zdolnościami zawodowymi”, według określonych wymogów: 

 – dla oficerów: wiek 25–40 lat, „wysoki poziom moralno-polityczny”, pozytywna 

opinia z dotychczasowej służby, średnie wykształcenie dla kandydatów na kurs KW, a 

ukończone 10 klas szkoły ogólnokształcącej dla kandydatów na kurs porządkowy oraz 

orzeczenie o zdolności do służby liniowej, bądź w wyjątkowych sytuacjach do nieliniowej; 

 – dla podoficerów: wiek 23–30 lat, „nienaganne prowadzenie się i odpowiedni 

poziom polityczny”, pozytywna opinia służbowa, wykształcenie w zakresie ukończonych 7 

klas szkoły podstawowej oraz orzeczenie o zdolności do służby liniowej. 

 Wszelkie zgłoszenia na kursy rozstrzygała komisja kwalifikacyjna powołana przy 

Szefostwie WSW w składzie: płk. Edward Radzieńczak, ppłk Tadeusz Kurowski, ppłk 

Zdzisław Michałowski, ppłk Zbigniew Dłubak, płk Władysław Halbersztadt57. 

 Program szkolenia oficerów kontrwywiadu wojskowego planowano rozszerzyć o 

dział dotyczący formy i metody działalności obcych wywiadów, a także o zasady pracy 

ofensywnej, języki obce, psychologię i prawo międzynarodowe. Kursy służby porządkowej, 

które były w ogóle nowością i na których dotychczas prowadzone były prawdopodobnie 

tylko zajęcia z zasad służby patrolowej oraz prowadzenia dochodzeń i pojazdów 

mechanicznych, chciano rozszerzyć o dział nauki prawa, kryminalistykę i szkolenia 

ogólnowojskowe. Wynikało to ze słabej oceny dotychczasowych szkoleń, zarówno w 

organach Informacji WP, jak i na KDO WSW. Ukończenie tak rozszerzonych kursów 

dawało możliwości mianowania na wyższe stopnie wojskowe czy wyznaczania na 

kierownicze stanowiska. Ambicją szefa WSW było przeszkolenie w ciągu najbliższych lat 

wszystkich podoficerów służących w WSW. Co więcej, aby zasilić służbę porządkową 

planowano w pierwszej kolejności kierować na nią podoficerów nadterminowych oraz 

żołnierzy służby zasadniczej, jeżeli wyrazili chęć pozostania w wojsku58. 

 Na ile słabe były dotychczasowe szkolenia kontrwywiadowcze świadczy fakt, że od 

lipca 1957 r. we wszystkich zarządach WSW oraz oddziałach/wydziałach terenowych 

zarządzono systematyczne szkolenia oficerów kontrwywiadu59. Było to także podyktowane 

                                                
57 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025/F, 4 VI 1957 r., k. 68–
69. Stamtąd też cytaty. 
58 AIPN, SWSW, 3426/73, Zasady doboru kandydatów na kursy w Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej – Załącznik do zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 025/F, 4 VI 1957 r., k. 71–
72. 
59 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0033/B, 25 VI 1957 r., k. 
86.  
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wdrożeniem instrukcji o zasadach pracy kontrwywiadowczej w wojsku, która weszła w 

życie 21 czerwca 1957 r.60 Szkolenia kontrwywiadowcze zresztą szybko rozszerzono na całą 

kadrę oficerką Instytucji Centralnych MON, sztabów okręgów wojskowych, Sztabu 

Głównego MW, Sztabu Dowództwa WL i OPL OK, akademii wojskowych oraz KDO 

piechoty. Miało to z jednej strony uczulić oficerów i zabezpieczyć wojsko przed penetracją 

obcych wywiadów, z drugiej pokazać nowe, lepsze oblicze organów WSW i zachęcić kadrę 

do współpracy na szczeblu oficjalnym. Szkolenia takie były prowadzone po raz pierwszy w 

wojsku, a wykładowcami mieli być „wykwalifikowani oficerowie”61. 

 W okresie 14–31 października 1957 r. zorganizowano jeszcze w OS WSW kurs 

instruktorsko-metodyczny dla dowódców plutonów zarządów i podległych im jednostek 

terenowych WSW. W programie szkolenia uwzględniono wyszkolenie taktyczne i ogniowe, 

musztrę, wychowanie fizyczne oraz znajomość regulaminów i instrukcji patrolowej62.  

 Rok 1958 rozpoczął się szkoleniami politycznymi (od 2 stycznia) dla wszystkich 

żołnierzy, których pogrupowano w następujący sposób: oficerowie polityczni, pozostali 

oficerowie, podoficerowie kadry, podoficerowie służby zasadniczej, szeregowcy63. 

 W lutym 1958 r. 62 podoficerów zakończyło półroczne szkolenie na Kursie 

Doskonalenia Podoficerów, chociaż planowano przeszkolić 50 osób. 15 kwietnia 1958 r. 

rozpoczęło się prawdopodobnie pierwsze szkolenie podoficerów nadterminowych, które 

zakończono 1 września tego roku. Jeszcze w lipcu skończył się KDO, kolejny kurs rozpoczął 

się 2 września, na który przybyło 114 oficerów64. 

                                                
60 Zob. Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia 
dokumentacji i ewidencji (1957–1990), oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył B. Kapuściak, Kraków 
2010, s. 65–112. Oprócz omawiania samej instrukcji i analizy sprawy grupowej krypt. „Mechanicy” tematem 
szkolenia była także działalność „wrogich elementów” czyli byłych członków NSZ, AK, WiN, PSL, PPS-
WRN i innych. Zob. AIPN, SWSW, 3426/73, Plan szkolenia operacyjnego na III kwartał 1957 r., 25 VI 1957 
r., k. 87–88. 
61 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 037/B w sprawie 
prowadzenia kontrwywiadowczego szkolenia kadry oficerskiej jednostek i instytucji wojskowych, 6 VII 1957 
r., k. 93–95. Oczywiście uczulono oficerów WSW by nie zagłębiali się w techniki kontrwywiadowcze z jednej 
strony, w celu nie ujawniania metod działania organów kontrwywiadu wojskowego, a z drugiej nie 
wprowadzali fałszywego obrazu działań WSW by nie tracić zaufania kadry wojskowej. Zob. AIPN, SWSW, 
3426/73, Wskazówki metodyczne dla wykładowców tematyki kontrwywiadowczej wśród kadry oficerskiej – 
Załącznik do zarządzenia szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 037/B w sprawie prowadzenia 
kontrwywiadowczego szkolenia kadry oficerskiej jednostek i instytucji wojskowych, 6 VII 1957 r., k. 96–98. 
62 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0238 dotyczący zorganizowania 
kursu instruktorsko-metodycznego dla dowódców plutonów zarządów, oddziałów i wydziałów WSW, 7 X 
1957 r., k. 300–301. 
63 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 95. Szkolenia polityczne odbywały się w OS WSW co 
roku. Ibidem, s. 108. 
64 Ibidem, s. 85, 96–97; AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 014/F 
dot. przeprowadzenia egzaminów końcowych dla słuchaczy kursu KW i Służby Porządkowej Ośrodka 
Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 10 VII 1958 r., k. 22–24. 
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 W grudniu 1957 r. przeprowadzono w OS WSW komisyjną kontrolę całokształtu 

pracy związanej ze szkoleniem żołnierzy WSW. Kontrola wykazała, że rok szkolny 

rozpoczęty we wrześniu został dobrze przygotowany. Zorganizowano pięć gabinetów 

metodycznych, a kadra przygotowała skrypty i materiały pomocnicze dla słuchaczy. Jednak 

komisja zwróciła uwagę, że Wydział Szkolenia nie kontroluje wykładowców i nie ma 

przygotowanego planu szkolenia na cały rok, podobnie cykle: prawno-dochodzeniowy, 

ogólnowojskowy i operacyjny nie miały opracowanych rocznych planów wydawniczych65.  

 Na przełomie stycznia i lutego 1959 r. szef WSW powołał osiemnastoosobową 

komisję pod przewodnictwem płk. Mieczysława Turkiewicza, by dokonała ona kontroli w 

OS WSW celem ustalenia stanu realizacji programu, organizacji i metodyki szkolenia 

pionów kontrwywiadowczego i porządkowego oraz batalionu szkolnego66. Głównym 

zarzutem komisji był brak kierowniczej roli Wydziału Szkolenia, który nie koordynował 

pracy poszczególnych cykli. Co ciekawe, cykl operacyjny został skrytykowany za „brak 

odpowiedniego zróżnicowania tematyki w przystosowaniu jej do poziomu słuchaczy” oraz 

brak opracowań dotyczących nowych zagadnień z pracy kontrwywiadowczej dotykających 

także praktycznej strony tej pracy. W szkoleniu prawno-dochodzeniowym także zabrakło 

szkoleń teoretycznych z uwzględnieniem praktycznych wskazówek w pracy 

dochodzeniowej oraz omówienia aktualnych spraw karnych i orzecznictwa Najwyższego 

Sądu Wojskowego67. Konspektów i opracowań zabrakło również w cyklu 

ogólnowojskowym. Ponadto poważnym błędem było nie rejestrowanie i nienależyte 

przechowywanie dokumentów tajnych. To spowodowało, że szef WSW rozkazał 

komendantowi OS WSW skontrolować przygotowywanie planów pracy poszczególnych 

cykli i realizowanie szkoleń przez Wydział Szkoleniowy oraz ukarać winnych oficerów, 

którzy nie przygotowywali się do zajęć i nie przestrzegali przepisów o prowadzeniu 

biurowości68. Kontrola wykazała duże braki w szkoleniach. Po dwóch latach okazało się, że 

OS WSW dalej nie spełnia zadań jakie mu powierzono. Stąd ciągłe szkolenia uzupełniające, 

które przeprowadzano w Szefostwie WSW i podległych mu zarządach. Trzeba też zwrócić 

uwagę na to, że sami oficerowie niechętnie podchodzili do zajęć. Nie stawiali się punktualnie 

                                                
65 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 07 dotyczący wyników kontroli 
Ośrodka Szkolenia WSW, Warszawa, 7 I 1958 r., k. 9–12. 
66 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 013 w sprawie dokonania kontroli 
w Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 I 1959 r., k. 19–24. 
67 Najwyższy Sąd Wojskowy istniał do 1962 r., kiedy jego kompetencje przejęła Izba Wojskowa Sądu 
Najwyższego. Zob. ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 1962 nr 11 poz. 54). 
68 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 031 w sprawie wyników kontroli 
Ośrodka Szkolenia WSW, 18 II 1959 r., k. 82–85. Stamtąd też cytat. 
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na wykłady, unikali w szczególności nauki języków obcych, na które kładziono w tym czasie 

(obok uzupełnienia średniego wykształcenia ogólnego) spory nacisk. 

 Rok 1959 rozpoczął się w OS WSW od wręczenia sztandaru ufundowanego przez 

powiat Mińsk Mazowiecki (18 stycznia). Połączono tą imprezę z zaprzysiężeniem żołnierzy 

batalionu szkolnego69. 

 Żołnierze z OS WSW wraz z 1. kompanią regulacji ruchu WSW brali także udział w 

paradzie z okazji 22 lipca i rocznicy utworzenia PKWN. Ośrodek wystawiał kompanię 

piechoty w składzie 5 oficerów i 146 szeregowych, a dowódca 1. kompanii – 2 oficerów i 

37 szeregowych oraz użyczał 10 samochodów marki Gaz-69A. Na tą okazję szeregowi 

żołnierze WSW musieli nauczyć się doskonale musztry, maszerować w kolumnie 

dwunastkowej i jeździć w kolumnie trójkowej. Z tego względu w lipcu 1959 r. byli 

kierowani na obóz przygotowawczy do Warszawy-Okęcia, a na dzień parady dostali nowe 

komplety umundurowania wraz z butami i wszelkimi dodatkami (pasy, spinacze, białe 

rękawiczki dla oficerów)70. Oprócz udziału oficjalnego w paradzie z okazji 22 lipca OS 

WSW wystawił siły porządkowe i odpowiednie środki do zabezpieczenia samej parady71. 

 Także podczas obrad III Zjazdu PZPR na okres 9–20 marca 1959 r. komendant OS 

WSW oddelegowywał do Oddziału WSW Warszawa z batalionu szkolnego żołnierzy do 

wzmocnienia patroli w stolicy72. 

 W celu popularyzacji sportu powołano 26 marca 1959 r. przy OS WSW Wojskowy 

Klub Sportowy „Iskra”, do którego należała część kadry, słuchaczy Ośrodka i żołnierzy 

służby zasadniczej73. Prezesem Zarządu Klubu został mjr Tadeusz Muszel z Szefostwa 

WSW, a wiceprezesami ppłk. Stanisław Bierzanowski (zastępca komendanta ds. liniowych 

Ośrodka) oraz kpt. Kazimierz Filutowski (starszy instruktor wychowania fizycznego 

                                                
69 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 100. 
70 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0113 w sprawie udziału 
pododdziałów Wojskowej Służby Wewnętrznej w paradzie w dniu 22 lipca 1959 r., 27 V 1959 r., k. 261–262. 
71 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0126 w sprawie zabezpieczenia 
przez Wojskową Służbę Wewnętrzną święta XV rocznicy odrodzenia Polski, 20 VI 1959 r., k. 309–310. Już 
22 VII 1958 r. 151 żołnierzy z OS WSW wzięło udział w Centralnej Defiladzie, która odbyła się w Łodzi. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 96. 
72 W Szefostwie WSW wzmocniono służbę oficerów dyżurnych, a kierownictwo WSW pełniło w tym czasie 
dwudziestoczterogodzinną dyżur. Zob. AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 046 w sprawie wzmocnienia służby w Szefostwie Wojskowej Służby Wewn[ętrznej], 9 III 
1959 r., k. 127–128. 
73 Drużyna piłkarska z WKS „Iskra” w lutym 1961 r. zdobyła Puchar Wyzwolenia w turnieju piłkarskim 
zorganizowanym w 16. rocznicę wyzwolenia Elbląga. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, 
s. 111. W 1960 r. „Iskra” przeszła do klasy „A”, a w 1962 r. do III Ligi Piłkarskiej. Ibidem, 3426/66, Rozkaz 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 129, 11 VI 1962 r., k. 325. 
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Ośrodka)74. Już wcześniej (kwiecień 1958 r.) powstała przy OS WSW sekcja wędkarzy 

(podległa Kołu Wędkarzy Mińsk Mazowiecki), a następnie (27 kwietnia 1959 r.) z 

inicjatywy ppłk. Wincentego Dróżyńskiego (sekretarz Komitetu Partyjnego PZPR Ośrodka) 

Koło Filatelistyczne nr 3375. 

 W 1959 r. na terenie Ośrodka przeprowadzono też szereg imprez sportowych 

(zawody siatkówki, piłki nożnej oraz strzeleckie dla kadry z PW wz. 33)76. Konkursy 

sportowe powtarzano co roku między kompaniami i plutonami oraz poszczególnymi 

słuchaczami kursów. 

 W 1960 r. odbywały się szkolenia według podziału: oficerowie z organów WSW – 

jako słuchacze KDO, oficerowie z innych jednostek – jako słuchacze KPO77. Dodatkowo 

odbyły się cztery turnusy kursów oficerów rezerwy, gdzie przeszkolono 99 osób, 

dwutygodniowe kursy szefów terenowych organów WSW (31 oficerów) oraz kursy 

podoficerskie (44 podoficerów). Wprowadzono też cykl wykładów z zakresu etyki świeckiej 

i katolickiej, które miał prowadzić dr Eugeniusz Kriegelewicz78. Zatrudnienie tego byłego 

                                                
74 Ibidem, s. 100. W tym czasie najbardziej aktywna była sekcja piłki nożnej. Było to spowodowane zapewne 
osobą mjr. Tadeusza Muszela (należał także do Koła Sportowego nr 8 przy Szefostwie WSW), najbardziej 
aktywnego zawodnika piłki nożnej w WSW. Muszel (pomocnik szefa Oddziału II Zarządu II SWSW, a od 30 
VII 1957 r. starszy pomocnik szefa Wydziału III Zarządu II SWSW) miał też sukcesy w strzelaniu 
indywidualnym z KBKS-u oraz w podnoszeniu ciężarów (waga piórkowa). Zob. AIPN, Biblioteka, 2603/3059, 
Kronika osiągnięć sportowych Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, październik 1983 r., b.p. Zob. 
Archiwum Wojskowe w Oleśnicy (dalej AWO), Teczki Akt Personalnych (dalej TAP), 6649/1991/258, Teczka 
Akt Personalnych Muszela Tadeusza, s. Stanisława. 
75 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 95 i 101. Przy Garnizonowym Klubie Oficerskim (GKO) 
który mieścił się przy OS WSW powstało Koło Rodzin Wojskowych, które organizowało dla kobiet kursy 
kroju i szycia oraz gospodarstwa domowego, a dla dzieci kurs rytmiki. Sam GKO organizował kursy językowe 
(niemiecki i rosyjski), koło fotoamatorów, koło filatelistyczne, modelarnie lotniczą dla chłopców i uniwersytet 
dla rodziców (m.in. z wykładami z pedagogiki i psychologii). Oprócz tego starano się organizować wycieczki, 
występy, spotkania i odczyty. Ibidem, s. 98 oraz 103.  
76 Ibidem, s. 101. 
77 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0164, Warszawa 6 VII 1960 r., k. 5–8; ibidem, 
Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0165, Warszawa 6 VII 1960 r., k. 9–11; ibidem, Rozkaz personalny [szefa 
WSW] nr 0198, 17 VIII 1960 r., k. 82–83; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0236, Warszawa 5 X 
1960 r., k. 168–170; ibidem, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0256, Warszawa 25 X 1960 r., k. 219–221; 
ibidem, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 107. 
78 Ibidem, s. 109–111. Doc. dr Eugeniusz Alfons Kriegelewicz (vel Eugeniusz Kriegel) – urodził się 24 IX 
1916 r., franciszkanin, następnie, od 1946 r. duchowny Kościoła polsko-katolickiego i biskup tegoż Kościoła 
w latach 1952–1957. W latach 1947–1949 redaktor pisma „Posłannictwo”. W okresie 30 III 1951–13 XI 1956 
r. rejestrowany w kategorii informatora ps. „Brzeski” przez Wydział IV Departamentu XI MBP/Wydział IV 
Departamentu VI KdsBP „na zasadach lojalności” (prowadzony przez mjr. Arkadiusza Libermana, 
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70281 – dostęp 11 VIII 2020 r.). Wykluczony został z sieci 
agenturalnej z powodu „złego stanu zdrowia”, a teczki personalna i dwie pracy złożono do sygn. 34656/I. W 
1966 r. materiały przerejestrowano do nr 3376/I – nie zachowały się (zob. AIPN, MSW, 001519/2, Dziennik 
archiwalny MSW Sygnatura I „Stara sieć” nr 53001-55099, s. 74v–75; ibidem, 2912/1, Karta o symbolu EO-
4-B z kartoteki odtworzeniowej Biura „B” MSW). W 1957 r. Kriegelewicz wystąpił ze stanu kapłańskiego i 
stał się aktywnym ateistą. Wykładał etykę katolicką i laicką w OS WSW w Mińsku Mazowieckim oraz w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Wydał m.in. Etyka katolicka w świetle teologii moralnej, 
Warszawa 1958; Wybrane zagadnienia z historii porównawczej religii świata, Kielce 1967; Wprowadzenie w 
problematykę etyczną marksizmu. Szkice wykładów z etyki marksistowskiej, Kielce 1973. Pod koniec życia 
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zakonnika i biskupa Kościoła polsko-katolickiego w momencie kiedy od 1959 r. do wojska 

byli wcielani alumni, z którymi WSW sobie nie radziła, służyło zapewne pokazaniu 

wiadomości dotyczących życia Kościoła katolickiego od wewnątrz i przedstawieniu 

sposóbu myślenia duchownych. To mogło w znacznym stopniu pomóc organom 

kontrwywiadu wojskowego w późniejszych próbach werbunku alumnów79. 

 W 1960 r. zorganizowano także w OS WSW czternastodniowy kurs dla szefów 

wydziałów i oddziałów WSW oraz ich zastępców ds. kontrwywiadu w celu podniesienia 

kwalifikacji. Kurs ten rozpoczął się 7 marca tego roku80. Na jesień z kolei zaplanowano kurs 

instruktorsko-metodyczny dla dowódców plutonów. Kurs ten odbył się w dniach 17–23 

października 1960 r. W programie przewidziano szkolenia polityczne, taktyczne (m.in. 

działania drużyny piechoty w natarciu, drużyna w zasadce), ogniowe (strzelanie z pmK nr 2 

w nocy), musztra, regulaminy, konwojowanie, służba patrolowa, taktyka specjalna i 

szkolenia fizyczne81. 

 W 1960 r. dowództwo Ośrodka rozpoczęło także starania o rozbudowę pomieszczeń 

koszarowych, obiektów szkoleniowych i bloków mieszkalnych. W tym roku rozpoczęto 

także budowę cieplarni dla potrzeb gospodarczych OS WSW. Budowa cieplarni została 

zakończona ostatecznie w grudniu 1961 r.82. 

                                                
powrócił do Kościoła rzymsko-katolickiego. Zmarł w maju 1990 r., pochowany na cmentarzu w Skolimowie 
k. Warszawy. Zob. B.p. W. Wysoczański, Kościół Polskokatolicki w Polsce członkiem Unii Utrechckiej, 
„Rodzina. Miesięcznik Katolicki” 2007, nr 6 (1722), s. 6; A.A. Zych, Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. 
Wprowadzenie do psychologii religii, Kraków 2012, s. 79; Droga do Uniwersytetu 1969–2009, red. W. Caban, 
M.B. Markowski, Kielce 2009, s. 290. W „Kronice OS WSW” występuje jako Krygielewicz, podobnie w: 
Obejmowanie życia – rozmowa z prof. Marią Szyszkowską, http://www.mysl-polska.pl/867 (dostęp 11 VIII 
2020 r.). 
79 Szerzej: B. Kapuściak, Walka kontrwywiadu wojskowego z Kościołem katolickim. Alumni w ludowym 
Wojsku Polskim w świetle dokumentów Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
2020, nr 4, s. 84–124. 
80 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 027 w sprawie zorganizowania 
kursu w Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa 8 II 1960 r., k. 107–108. Lista 
słuchaczy, zob. ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 028 w sprawie skierowania oficerów 
na drugi turnus kursu szefów oddziałów i wydziałów Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz ich zastępców do 
spraw kontrwywiadu, Warszawa 12 II 1960 r., k. 109–113. 
81 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-244 w sprawie zorganizowania 
kursu instruktorsko-metodycznego dla dowódców plutonów jednostek WSW, 10 X 1960 r., k. 187–193. 
82 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 109 i 119. 
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 W listopadzie 1960 r. płk. Władysław Chęć83 zastąpił (najpierw czasowo pełniąc 

obowiązki, następnie pełniąc obowiązki) płk. Radzieńczaka na stanowisku komendanta84. 

Obaj bardzo dobrze byli oceniani za pracę partyjną w OS WSW w lutym 1960 r.85 

 Ze względu na zmiany w podejściu do szkoleń oraz zreformowanie programu 

nauczania, na początku 1961 r. stan wykształcenia oficerów WSW nieco się poprawił i 

wyglądał następująco: 82,5 proc. posiadało wykształcenie średnie, 4 proc. wyższe ogólne, 4 

proc. wyższe wojskowe, 45 proc. ukończyło KDO. W tym czasie 240 oficerów uczyło się w 

szkołach średnich, z czego ok. 67 proc. miało w czerwcu ukończyć szkołę i uzyskać 

świadectwo dojrzałości. Pozostali, w liczbie 85 osób, mieli ukończyć szkołę średnią w latach 

                                                
83 Władysław Chęć urodził się 25 VI 1921 r. w Tomaszowicach (pow. Puławy) jako syn Karola (robotnik 
budowlany) i Marianny z domu Wójcik (gospodyni domowa). Miał jeszcze pięcioro rodzeństwa. Członek PPR 
od 1946 r., następnie PZPR. W 1935 r. ukończył siódmą klasę szkoły powszechnej w Łucku, następnie, w 1937 
r. wieczorowe kursy handlowe w tamtejszej miejscowości i rozpoczął pracę w Spółdzielni Spożywców 
„Społem”. W czasie wojny pracował na stanowisku kierownika spółdzielni zaopatrzeniowej, a następnie jako 
robotnik budowlany i w końcu kierownik kasyna MO. Od 28 III 1944 r. w „odrodzonym” WP, najpierw trafił 
do szkoły podoficerskiej w Żytomierzu (od 10 VI 1944 r.), następnie do 18. pp 6. DP na stanowisko starszego 
pisarza batalionu. W sierpniu 1944 r. skierowany został na kurs oficerów polityczno-wychowawczych do 
Przemyśla, który został przerwany ze względu na przesuwający się front. Powrócił 29 X 1944 r. do 18. pp 6. 
DP na zastępcę dowódcy samodzielnej kompanii, następnie mianowany instruktorem oświatowym 18. pp 6. 
DP w stopniu chorążego (od 23 II 1945 r.), następnie zastępca dowódcy baterii 76 mm tegoż pułku (od 20 IV 
1946 r., od lipca tego roku w stopniu podporucznika). Od 7 III 1947 r. zastępca komendanta szkoły 
podoficerskiej przy 18. pp 6. DP (od lipca 1947 r. w stopniu porucznika), a później referent personalny 
Wydziału Polityczno-Wychowawczego tejże dywizji (od 3 II 1948 r., od lipca tego roku w stopniu kapitana) i 
w końcu sekretarz komisji zatwierdzania i kontroli w tymże wydziale (od 31 IV 1949 r.). Od 14 XI 1949 r. 
referent dochodzeniowy Komisji Zatwierdzeń i Kontroli Zarządu Polityczno-Wychowawczego OW-V, a po 
przemianach sekretarz Komisji Partyjnej Zarządu Politycznego Wojsk Lotniczych (od 28 VII 1950 r.) w 
stopniu majora. Od 30 III 1954 r. został skierowany na KDO przy Akademii Wojskowo-Politycznej jako 
słuchacz. Po ukończeniu kursu, od 30 VI 1955 r. został mianowany zastępcą komendanta OSI ds. politycznych 
i jednocześnie szef Wydziału Politycznego (od lipca w stopniu podpułkownika), a od 29 XII 1955 r. KDO 
Informacji ds. politycznych. Po przeformowaniu KDO w OS WSW, od 27 VI 1957 r. został mianowany 
zastępcą komendanta Ośrodka ds. politycznych (od października 1960 r. w stopniu pułkownika). W tym czasie 
ukończył gimnazjum i zdał maturę (1958 r.). Od 4 XI 1960 r. cz.p.o. komendanta (w związku z wyjazdem płk. 
Edwarda Radzieńczaka na WKDO KGB do ZSRS), a od 18 XI 1961 r. p.o. komendanta (od tej pory na etacie 
generała brygady) i od 23 VIII 1962 r. komendant OS WSW. Od 1967 r. poza WSW, najpierw mianowany 17 
V 1967 r. zastępcą dowódcy ds. politycznych Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa 
Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Stanowisk Dowodzenia MON, a po przemianach, od 17 X 1967 r. 
Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Został wtedy jednocześnie szefem Wydziału 
Politycznego dowództwa. W latach 1969–1971 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Politycznym Wojskowej 
Akademii Politycznej kończąc je tytułem magistra. Znał dobrze język rosyjski, słabo angielski. Przez 13 lat, 
służąc w Mińsku Mazowieckim był członkiem egzekutywy tamtejszego Komitetu Powiatowego PZPR, a od 
1962 r. członkiem Komitetu Partyjnego IC MON (do marca 1976 r.) Od 15 IV 1977 r. w dyspozycji szefa 
Departamentu Kadr MON. Zmarł 24 V 1977 r. w Warszawie (skreślony z tym dniem z ewidencji oficerów), 
pochowany na tamtejszym cmentarzu wojskowym na Powązkach (kwatera C11, rząd 1, grób 2). AIPN, MON, 
2174/5607, Teczka Akt Personalnych Chęć Władysława, s. Karola; 
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=1&kwatera=C%2011&grob
=2&dane=+imie=W%C5%82adys%C5%82aw+nazwisko=Ch%C4%99%C4%87+check_nazwisko=on+chec
k_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=1800+miesiac2=2+dzien2=20+check_zg=+rok_zg1=1800+mie
siac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=1800+miesiac_zg2=2+dzien_zg2=20+cmentarz=#kotwica (dostęp 30 I 
2022 r.). 
84 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0265, 4 XI 1960 r., k. 237. 
85 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 54, 22 III 1960 r., k. 159; ibidem, 
2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 108.  
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1962–1963. Pozostawała jeszcze grupa oficerów, z których 22 ukończyło szkołę średnią, ale 

bez matury, 28 ukończyło do dziesięciu klas i zamierza kontynuować naukę, 9 zrezygnowało 

z jakiejkolwiek nauki, nie chcąc uzyskać matury, a 7 przekroczyło wiek graniczny. Co 

więcej, do WSW zaczęli napływać oficerowie z wyższym wykształceniem wojskowym jak 

i specjalistycznym. Organa WSW wyszły wobec tego z założenia, że na maturze nie można 

zakończyć kształcenia i w przyszłości wszyscy oficerowie będą musieli wykazać się 

dyplomem ukończenia wyższej szkoły. Podobnie rzecz się miała z nauką języków obcych, 

gdzie rosyjski znało 96 oficerów, niemiecki – 29, angielski – 8, a francuski – 7. Natomiast 

pobierających naukę z języka niemieckiego było 231 oficerów, angielskiego – 72, a 

francuskiego – 10. Planowano też w roku szkolnym 1961/1962 wdrożyć nauczanie języka 

rosyjskiego dla pozostałych oficerów WSW, wychodząc z założenia, że ten język powinien 

znać każdy oficer organów. Szefostwo WSW było wobec tego zadowolone z podniesienia 

kwalifikacji fachowych, językowych i wiedzy ogólnej oficerów. Pomimo wdrożenia 

nowych programów nauczania, kierownictwo Szefostwa dalej utyskiwało jednak na brak 

należytego przeszkolenia ogólnowojskowego, który planowano systematycznie podnosić86. 

 Pod koniec grudnia 1960 r. w Ośrodku miało miejsce dramatyczne zdarzenie. Kpt. 

Ireneusz Jagiełło, instruktor KP PZPR, a wcześniej instruktor ewidencji partyjnej przy 

Wydziale Politycznym OS WSW, popełnił samobójstwo pod wpływem alkoholu. Okazało 

się, że w Ośrodku dochodziło w tym czasie do sytuacji, gdzie część kadry spożywała alkohol 

razem ze słuchaczami kursów oraz hazardowo grała w pokera. Szef WSW, gen. Kokoszyn 

uznał czyny te za nienormalne, naruszające „honor i godność oficera i członka partii”. Za 

udział w tym procederze oraz jego tolerowanie zostało ukaranych 8 oficerów87. W 

październiku 1960 r. z Ośrodka odszedł płk. Radzieńczak, który został skierowany na 

WKDO w Wyższej Szkole KGB w Związku Sowieckim. Planowano po kursie ponownie 

mianować go komendantem OS WSW, jednak samobójstwo kpt. Jagiełły i kontrola komisji 

                                                
86 AIPN, SWSW, 2386/18165, Referat dot[yczący] stanu pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1960 
r.], k. 3–5. Porównaj: AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, Zarys historyczny powstania i działalności 
organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 12. 
87 Szef WSW ukarał: kpt. Rajmunda Orszulaka (dowódcę Kursu Przekwalifikowania Oficerów), por. Jerzego 
Łotkowskiego (starszego lekarza), por. Tadeusza Stolarskiego (dowódcę plutonu szkolnego), mjr. Stanisława 
Jakubowskiego (wykładowcę cyklu politycznego), kpt. Mariana Skuchę (wykładowcę cyklu prawno-
dochodzeniowego), mjr. Gwidona Sosnowskiego (kierownika cyklu szkolenia politycznego), kpt. Kazimierza 
Janasa (wykładowcę cyklu szkolenia operacyjnego). Dodatkowo został ukarany por. Kazimierz Gaworek, szef 
WAK, a ppłk. Zdzisławowi Łabarzewskiemu wstrzymano karę do zbadania całokształtu sprawy przez 
wyznaczoną przez szefa WSW komisję. Prawdopodobnie jednak obaj odeszli wkrótce z OS WSW. AIPN, 
SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09, 16 I 1961 r., k. 17–18. Szerzej o 
sprawie: AWO, Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 963/916, Samobójstwo kapitana Jagiełło 
Ireneusza, 1960 r. 
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spowodowała zmianę decyzji. Okazało się, że to płk. Radzieńczak winny był tolerowania 

wykroczeń, picia wódki z podwładnymi i słuchaczami kursów88. 

 Od 1960 r. rozpoczęto także organizowanie spartakiady, która stała się cykliczną 

imprezą sportową89. Rok wcześniej, w czerwcu, spartakiadę zorganizował w Wydziale 

WSW Hel szef Oddziału WSW MW wśród podległych mu żołnierzy w następujących 

konkurencjach: sześciobój atletyczny, gimnastyka przyrządowa, piłka siatkowa, strzelanie, 

chwyty samoobronne dżudo oraz konkurs „Zgaduj-zgadula” (na temat sytuacji 

międzynarodowej w Europie oraz dotyczące III-go Zjazdu PZPR)90. 

 Kierownikiem I Spartakiady WSW został mjr Roman Krzysztofczyk. Impreza 

odbyła się w dniach 11–13 września 1960 r. Już na dwa dni przed konkursem zawodnicy 

zjeżdżali się do Ośrodka Szkolenia w Mińsku Mazowieckim91. Zawody dla żołnierzy służby 

zasadniczej odbywały się na czterech szczeblach, jak prezentuje poniższa tabela92: 

 

Tabela nr 22. Wykaz dyscyplin na poszczególnych szczeblach zawodów użyteczno-wojskowych w 
WSW w 1960 r. 

Szczebel / 
Dyscyplina Szczebel I Szczebel II Szczebel III 

Szczebel IV - 
Spartakiada 

                                                
88 AIPN, MON, 2174/8282, Opinia służbowa za okres 15 XII 1958 r. do 31 XII 1960 r. na Komendanta Ośrodka 
Szkolenia WSW – płk Radzieńczak Edward s. Bartłomieja, 5 II 1961 r., k. 17–18. Przez ministra obrony 
narodowej, gen. Mariana Spychalskiego, podpisana dopiero 28 VII 1962 r. Radzieńczak został przesunięty na 
stanowisko szefa Oddziału IV Szefostwa WSW. Ibidem, Wniosek [dotyczący mianowania na inne stanowisko 
służbowe], [1961 r.], k. 19. W „Kronice Ośrodka Szkolenia WSW” brak jest jakiejkolwiek zmianki o 
samobójstwie Jagiełły i powodach odwołania płk. Radzieńczaka. 
89 Organizowanie spartakiad rozpoczęło się w 1960 r., by to finał (IV szczebel) zawodów użyteczno-
wojskowych w jednostkach WSW dla służby zasadniczej, jak i III szczebel zawodów strzeleckich oficerów i 
podoficerów zawodowych WSW. Początkowo miał je organizować Zarząd II SWSW, ostatecznie IV szczebel 
organizował Oddział Kadr i Szkolenia. Sama spartakiada odbywała się w Ośrodku Szkolenia WSW. Zob. 
AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-17, 23 I 1960 r., k. 24; ibidem, 
Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-105 w sprawie częściowej zmiany rozkazu nr Pf-17 z dnia 
23 I 1960 r., 16 V 1960 r., k. 265. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
187 w sprawie powołania komisji sędziowskich i przeprowadzenia II Spartakiady Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 2 IX 1961 r., k. 111–113. 
90 AIPN, SWSW, 2386/19493, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 030 – dotyczy zorganizowania spartakiady WSW Mar[ynarki] Woj[ennej], Gdynia, 27 V 1959 r., k. 50–53; 
ibidem, Rozkaz szefa Oddziału WSW Marynarki Wojennej nr 041 – Ocena wyników spartakiady WSW 
Mar[ynarki] Woj[ennej], Gdynia, 18 VI 1959 r., k. 71–75. 
91 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-212 w sprawie zorganizowania 
i przeprowadzenia I Spartakiady Wojskowej Służby Wewnętrznej, 1 IX 1960 r., k. 120–123. 
92 Dodatkowo w trzech konkurencjach (samoobrona, trójbój lekkoatletyczny i strzelanie) wprowadzono 
punktacje ogólną na szczeblu III i szczeblu IV – spartakiadzie. Zob. AIPN, SWSW, 3426/62, Wytyczne do 
przeprowadzenia zawodów użyteczno-wojskowych w roku 1960 w jednostkach WSW dla służby zasadniczej, 
[23 I 1960 r.], k. 47–48. 



387 

Samoobrona zawody w oddziałach, 
wydziałach, 
delegaturach WSW, 
plutonach ochrony 
zarządów WSW OW, 
plutonie ochrony 
Oddziału WSW MW, 
plutonach Batalionu 
Szkolnego OS WSW, 
plutonach Kompanii 
Regulacji Ruchu 
WSW, plutonach 
Kompanii Piechoty 
Oddziału WSW 
Warszawa 

zawody w oddziałach 
lub wydziałach WSW 
(po dwóch 
najlepszych z danego 
wydziału lub oddziału 
oraz po jednym z 
każdej podległej 
delegatury), 
kompaniach 
batalionu szkolnego 
OS WSW (po dwóch z 
każdego podległego 
plutonu), kompanii 
piechoty Oddziału 
WSW Warszawa (po 
dwóch z plutonu), 
kompanii regulacji 
ruchu WSW (po 
dwóch z plutonu) 

zawody w 
Szefostwie WSW (po 
dwóch najlepszych z 
kompani piechoty 
Oddziału WSW 
Warszawa i 
kompanii regulacji 
ruchu WSW), 
zarządach WSW OW 
(po dwóch 
najlepszych z 
każdego podległego 
wydziału lub 
oddziału WSW i 
plutonu ochrony 
danego zarządu), 
Oddziale WSW MW 
(po dwóch 
najlepszych z 
każdego podległego 
wydziału, Oddziału 
WSW Gdynia 
Oksywie i plutonu 
ochrony), batalionie 
szkolnym OS WSW 
(po dwóch 
najlepszych z każdej 
podległej kompanii) 

zawody 
pomiędzy 
Szefostwem 
WSW, 
Zarządami 
WSW OW, 
Oddziałem 
WSW MW i 
batalionem 
szkolnym OS 
WSW (po 
dwóch 
najlepszych) 

Lekkoatletyka 
(trójbój: bieg 
na 1000 m, rzut 
granatem na 
odległość, skok 
w dal z 
roziegu) 

zawody w oddziałach, 
wydziałach, 
delegaturach WSW, 
plutonach ochrony 
zarządów WSW OW, 
plutonie ochrony 
Oddziału WSW MW, 
plutonie 
administracyjnym 
oraz plutonach 
kompanii 
samochodowej 
Szefostwa WSW, 
plutonach batalionu 
ochronnego WSW, 
plutonach Batalionu 
Szkolnego, plutonie 
obsługi i plutonie 
samochodowym OS 
WSW, plutonach 
Kompanii Regulacji 
Ruchu WSW, 
plutonach Kompanii 

zawody w oddziałach 
lub wydziałach WSW 
(po dwóch 
najlepszych z danego 
wydziału lub oddziału 
oraz po jednym z 
każdej podległej 
delegatury), 
kompaniach 
batalionu szkolnego 
OS WSW (po dwóch z 
każdego podległego 
plutonu), kompanii 
piechoty Oddziału 
WSW Warszawa (po 
dwóch z plutonu), 
kompanii batalionu 
ochronnego WSW (po 
dwóch z plutonu), 
kompanii regulacji 
ruchu WSW (po 
dwóch z plutonu), 
kompanii 
samochodowej 

zawody w 
Szefostwie WSW (po 
dwóch najlepszych z 
kompanii piechoty 
Oddziału WSW 
Warszawa i 
kompanii regulacji 
ruchu i kompanii 
samochodowej 
WSW), zarządach 
WSW OW (po dwóch 
najlepszych z 
każdego podległego 
wydziału lub 
oddziału WSW i 
plutonu ochrony 
danego zarządu), 
Oddziale WSW MW 
(po dwóch 
najlepszych z 
każdego podległego 
wydziału, Oddziału 
WSW Gdynia 
Oksywie i plutonu 

zawody 
pomiędzy 
Szefostwem 
WSW, 
Zarządami 
WSW OW, 
Oddziałem 
WSW MW, 
batalionem 
szkolnym OS 
WSW i 
batalionem 
ochronnym 
WSW (po 
dwóch 
najlepszych) 
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Piechoty Oddziału 
WSW Warszawa 

Szefostwa WSW (po 
dwóch z plutonu) 

ochrony), batalionie 
szkolnym OS WSW 
(po dwóch 
najlepszych z każdej 
podległej kompanii), 
batalionie 
ochronnym WSW 
(po dwóch z 
kompanii) 

Gimnastyka 
przyrządowa 
(siłowa: drążek 
wysoki, 
poręcze 
średnie) 

jw.       

Podnoszenie 
ciężarka 17,5 
kg 

jw.       

Strzelanie (PM 
nr 1 i PM nr 2) 

zawody w oddziałach, 
wydziałach i 
delegaturach WSW, 
plutonach ochrony 
zarządów WSW OW, 
plutonie ochrony 
zarządu WSW WL i 
OPL OK, drużynach 
ochrony terenowych 
oddziałów WSW WL i 
OPL OK, plutonie 
administracyjnym i 
plutonach kompanii 
samochodowej 
Szefostwa WSW, 
plutonie ochrony 
Oddziału WSW MW, 
plutonach batalionu 
ochronnego WSW, 
plutonach kompanii 
piechoty Oddziału 
WSW Warszawa, 
plutonach kompanii 
regulacji ruchu WSW, 
plutonach batalionu 
szkolnego, plutonie 
obsługi i plutonie 
samochodowym OS 
WSW 

jw. zawody w zarządach 
WSW OW, Zarządzie 
WSW WL OPL OK, 
Oddziale WSW MW 
(po dwóch 
najlepszych z 
oddziałów i 
wydziałów 
terenowych 
zarządów/równorzę
dnych oraz po 
dwóch z każdego 
plutonu ochrony 
zarządu WSW 
OW/równorzędnych
), batalionie 
szkolnym OS WSW , 
batalionie 
ochronnym WSW 
(po dwóch z każdej 
kompanii) i 
Szefostwie WSW (po 
dwóch z kompanii 
piechoty Oddziału 
WSW Warszawa, 
kompanii regulacji 
ruchu, kompanii 
samochodowej, 
plutonu 
administracyjnego) 

zawody 
pomiędzy 
Szefostwem 
WSW, 
zarządami 
WSW OW, 
Zarządem 
WSW WL i 
OPL OK, 
Oddziałem 
WSW MW, 
batalionem 
ochronnym 
WSW, 
batalionem 
szkolnym OS 
WSW 

Źródło: AIPN, SWSW, 3426/62, k. 25–48 
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 Wraz ze spartakiadą, dla oficerów i podoficerów zawodowych (nadterminowych) 

zorganizowano zawody strzeleckie trzyszczeblowe z broni służbowej z trzema 

konkurencjami strzeleckimi (PW-1, PW6 i PW-8, do tarczy sportowej, do tarczy z pięcioma 

sylwetkami i do tarczy z trzema sylwetkami)93. W ogólnej punktacji drużynowej kadry 

WSW, jak i żołnierzy służby zasadniczej wygrał Ośrodek zdobywając puchar przechodni 

szefa WSW i dyplom pamiątkowy94. 

 W dniach 17 do 21 września 1961 r. odbyła się II Spartakiada WSW z turniejami dla 

kadry: strzelanie z PW-1, PW-6 i PW-8 oraz trójbój lekkoatletyczny oficerski (rzut 

granatem, bieg na 100 m i wyciskanie ciężarka 17,5 kg), a także drużynowo piłka siatkowa. 

Żołnierze służby zasadniczej brali udział w konkurencjach: chwyty samoobrony, trójbój 

lekkoatletyczny żołnierski (rzut granatem, skok w dal, bieg na 1500 m), marszobieg na 6 km 

połączony ze strzelaniem, pokonywaniem przeszkód, rzutem granatem, pokonywaniem 

odcinka skażonego (drużyny złożone z trzyosobowych patroli: podoficer i dwóch 

szeregowców). Ośrodek zajął pierwsze miejsce w ogólnej punktacji konkurencji żołnierzy, 

w ogólnej punktacji konkurencji kadry oficerowie z Ośrodka uplasowali się dopiero na 

czwartym miejscu95. Kolejna, III Spartakiada odbyła się w 1962 r.96 

 Kolejną zmianą i jednocześnie pewnym uporządkowaniem stanu faktycznego było 

wprowadzenie 29 marca 1961 r. nowego etatu97. Wydziałowi Szkolenia oficjalnie podlegała 

teraz biblioteka, kreślarnia i powielarnia oraz hala maszyn. Biblioteka wcześniej podlegała 

pod Garnizonowy Klub Oficerski, który w całości został wykreślony z etatu nr 32/214 w 

                                                
93 AIPN, SWSW, 3426/62, Wytyczne do przeprowadzania zawodów strzeleckich dla oficerów i podoficerów 
zawodowych (nadterminowych) Wojskowej Służby Wewnętrznej w roku 1960, [23 I 1960 r.], k. 49–55. 
94 Opis I Spartakiady WSW zob. AIPN, Biblioteka, 2603/3059, Kronika osiągnięć sportowych Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, Warszawa, październik 1983 r., b.p. Zob. także AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 223, 13 IX 1960 r., 141–145. 
95 Kierownikiem spartakiady został kpt. Krzysztof Kondratowicz (jednocześnie sędzią głównym w 
samoobronie), a sekretarzem mjr Marian Swat. Zob. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 187 w sprawie powołania komisji sędziowskich i przeprowadzenia II Spartakiady Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 2 IX 1961 r., k. 111–113; AIPN, Biblioteka, 2603/3059, Kronika osiągnięć sportowych 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, październik 1983 r., b.p.; AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 209 w sprawie wyników i wyróżnień na II Spartakiadzie WSW, 4 X 1961 
r., k. 165–167. 
96 W dyscyplinach sportowych na szczeblu III (spartakiada) doszedł marszobieg na 6 km (dla żołnierzy służby 
zasadniczej) oraz piłka siatkowa (dla oficerów). Na niższych szczeblach wprowadzono pływanie na 50 m i 
piłkę ręczną. Zob. AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-92 w sprawie 
zawodów użyteczno-wojskowych i sportowych w Wojskowej Służbie Wewnętrznej w roku 1962, 26 IV 1962 
r., k. 195–259; ibidem, 3426/67, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 134 w sprawie 
przygotowania zawodników Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej do III Spartakiady, 18 VI 1962 r., k. 
4–5. 
97 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1206, Etat nr 32/259 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 29 III 1961 r., k. 1–15. 
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1958 r., chociaż prawdopodobnie dalej funkcjonował98. Etat 32/259 wprowadzał też Sekcję 

Samochodową oraz dwa bataliony szkolne podzielone na trzy kompanie, te z kolei na 

dziewięć plutonów każda i trzydzieści sześć drużyn, co pozwalało powołać jednorazowo 

720 elewów, 98 oficerów z WSW, 50 oficerów z rezerwy, 30 oficerów z innych jednostek, 

12 oficerów z MSW oraz 50 podoficerów zawodowych. W sumie 960 słuchaczy, stan ten 

jednak był korygowany według zapotrzebowania i ostateczna ilość wszystkich elewów 

spadła do 621 osób (m.in. podniesiono znacznie liczbę słuchaczy z innych jednostek do 92 

i dodano tzw. elewów etatowych – 100, kosztem obniżenia oficerów WSW do 47 słuchaczy 

oraz wykreślono oficerów z MSW)99. 

 

                                                
98 Zob. obsadę personalną do etatu nr 32/214, AIPN, SWSW, 2386/29692, Księga etatowa OS WSW, 1959–
1968, k. 36. 
99 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1206, Etat nr 32/259 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 29 III 1961 r., k. 7–8, 14. 
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 Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego 0111/Org z 30 VII 1963 r. wprowadzono 

dodatkowo kompanię szkolną kierowców samochodowych z pięcioma plutonami (piętnaście 

drużyn) to powodowało możliwość przeszkolenia 175 elewów. Korekta nastąpiła też w 

jednym z batalionów szkolnych, gdzie zmniejszono liczbę kompanii z trzech do dwóch. Do 
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Sekcji Samochodowej włączono przeformowaną z drużyny remontowej drużynę naprawy 

samochodów. Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego 067/Org z 26 VII 1965 r. 

zlikwidowano kompanię szkolną kierowców samochodowych oraz jeden z batalionów 

szkolnych. W ich miejsce sformowano Podoficerską Szkołę WSW z czterema plutonami (z 

dwunastoma drużynami), co dawało możliwość szkolenia 100 elewów etatowych. Batalion 

szkolny złożony z trzech kompanii (dziewięć plutonów i dwadzieścia siedem drużyn) 

pozwalał na przeszkolenie jednorazowo 252 elewów100. 

 Walka o szkołę podoficerską, która miała być utworzona w OS WSW trwała już od 

1962 r., ale Sztab Generalny WP nie zezwalał na takie rozwiązanie ze względu na 

podniesienie limitów wydatków101.  

 W 1961 r. odbyły się kursy KDO dla oficerów KW oraz osobno dla służby 

porządkowo-dochodzeniowej (w sumie ukończyło 101 oficerów), kursy KDO dla eksternów 

(24 oficerów), KDP (25 podoficerów) oraz kursy oficerów rezerwy. Oprócz w/w kursów 

zorganizowano także półtoraroczny Zaoczny Kurs Doskonalenia Oficerów Szyfrowych dla 

oficerów szyfrowych WSW i Zarządu II SG WP102. Dodatkowo zorganizowano także kurs 

instruktorsko-metodyczny dla zastępców jednostek terenowych WSW ds. porządkowych103, 

dowódców plutonów jednostek terenowych WSW104 oraz dwa turnusy szkoleniowe dla 

szefów delegatur WSW105.  

 W OS WSW organizowano wiele imprez sportowych (mecze piłki nożnej i 

siatkówki, podnoszenie ciężarów, biegi, skok w dal, turnieje brydżowe, czy rzut granatem i 

strzelanie). Oficerowie i podoficerowie uczestniczyli w konkurencjach strzelania, 

wieloboju, meczach piłki siatkowej i nożnej, żołnierze służby zasadniczej w samoobronie, 

                                                
100 CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1206, Etat nr 32/259 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, 29 III 1961 r., k. 14–15. W 1965 r. przeprowadzono badania selekcyjne w kompanii szkolnej 
kierowców samochodowych, w wyniku których czterech żołnierzy uznano za niezdolnych do pełnienia 
obowiązków kierowcy samochodowego. To pokazuje, że przydział do poszczególnych kompanii był 
przypadkowy. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 267. 
101 AIPN, SWSW, 2386/18162, Protokół z odprawy szefów zarządów WSW okręgów wojskowych i 
równorzędnych odbytej w dniu 13 lipca 1962 r., k. 165. 
102 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-16 w sprawie zorganizowania 
Zaocznego Kursu Doskonalenia Oficerów szyfrowych, 27 I 1961 r., k. 39–41. Oprócz zajęć z zakresu służby 
dochodzeniowej, porządkowej, sytuacji politycznej i przepisów karnych w wojsku zaplanowano także wyjście 
słuchaczy do teatru i zwiedzanie Muzeum Narodowego. Zob. ibidem, k. 41. 
103 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 029 w sprawie zorganizowania 
kursu instruktorsko-metodycznego dla z[astęp]ców szefów oddziałów (wydziałów) WSW do spraw 
porządkowych, 21 II 1961 r., k. 62–65. 
104 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-264 w sprawie 
zorganizowania kursu instruktorsko-metodycznego dla dowódców plutonów jednostek WSW, 29 XI 1961 r., 
k. 284–289. 
105 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-76 w sprawie zorganizowania 
szkolenia dla szefów delegatur WSW, 7 IV 1961 r., k. 60–61. 
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marszobiegu na 6 km oraz w trójboju lekkoatletycznym. Żołnierze służby zmiennej często 

brali też udział w pracach społecznych (odśnieżanie ulic i lotniska, porządki, pomoc w 

budowie basenu, itp.) czy w akcjach oddawaniu krwi106.  

 Trzeba pamiętać, że do 1961 r. oficerowie WSW mieli uzupełnić wykształcenie 

średnie, w przeciwnym razie groziło im m.in. wydalenie z organów WSW107. Oczywiście 

świadczyło to tylko o tym jak niskie wykształcenie mieli oficerowie przyjęci do GZI i 

organów podległych MBP, a później przechodzący do WSW. Dotyczyło to zresztą nie tylko 

oficerów WSW. Wbrew opinii badacza przedmiotu oficerowie w latach sześćdziesiątych 

mieli uzupełniać nie tylko wykształcenie ogólnokształcące108. 

 W 1961 r. oddano do użytku budynek mieszkalny i rozpoczęto budowę pomieszczeń 

koszarowych i kotłowni centralnej. Rok później zaczęto stawiać pomieszczenia 

przeznaczone na kuchnię i stołówkę, którą oddano do użytku na jesień 1963 r. wraz z 

budynkiem koszarowym109. 

 Rok 1962 rozpoczął się Konferencją Partyjną OS WSW (10 stycznia). Ponownie I 

sekretarzem został wybrany kpt. Marian Wrotecki, natomiast II sekretarzem wybrano ppłk. 

Edwarda Dzięgiela. Jeszcze w styczniu zorganizowano spotkanie z działaczami PPR z 

okresu okupacji zapraszając do Ośrodka płk. Tadeusza Pietrzaka i płk. Teodora Kufla. 

                                                
106 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 112–113, 126, 128, 135, 141; ibidem, 2386/18408, 
Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-2, 8 I 1968 r., k. 8–9. 10 marca 
1964 r. rozegrano turniej brydżowy parami między Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego w Mińsku 
Mazowieckim a OS WSW. 18 marca tego roku z kolei odbył się turniej brydżowy o mistrzostwo Ośrodka. 
Zob. ibidem, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 145. Kolejny turniej brydżowy zorganizowany w 
Garnizonowym Klubie Oficerskim odbył się 18 lutego 1965 r. Ibidem, s. 240. 
107 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-133 w sprawie oficerów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy do końca 1961 r. nie uzyskają średniego wykształcenia, 27 VI 1961 
r., k. 259–261. W latach siedemdziesiątych oficerowie nie mający wyższego wykształcenia nie mogli kierować 
jednostkami WSW. Widać wyraźnie, że starano się podnosić stale wykształcenie wśród żołnierzy. Oczywiście 
pozostaje sprawa dyskusyjna na ile studia w WAP czy ASG miały rzeczywiście należyty poziom. 
108 S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do 
syntezy), Poznań 2011, s. 317. W Zarządzie II SG WP nauka języka była nagradzana dodatkami do pensji, co 
wpływało zachęcająco na oficerów, tym bardziej, że zwiększała się ich szansa na wyjazdy zagraniczne w 
służbie dyplomatycznej bądź pod przykryciem instytucji cywilnych. Gdy przyjrzymy się teczkom akt 
personalnych oficerów wywiadu wojskowego zobaczymy ile języków zdołali się nauczyć przez lata pracy w 
wojsku. Podobnie było z oficerami WSW, którzy często wyjeżdżali chociażby w ramach służby pod 
przykryciem attachatów wojskowych, a od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (za czasów szefowania 
wywiadem wojskowym przez gen. Włodzimierza Oliwy i gen. Czesława Kiszczaka) chętnie przechodzili do 
Zarządu II SG WP. Nakaz nauki języków obcych w WSW obowiązywał co najmniej od 1961 r. Oficerowie 
oprócz języka rosyjskiego (ten był nauczany w ramach szkoleń liniowych i specjalnych jako jeden z 
przedmiotów, nie miał więc statusu języka obcego) mieli znać także jeden z języków zachodnich (niemiecki, 
angielski lub francuski). Z czasem ograniczono naukę języków do oficerów którym ten język był potrzebny w 
pracy. Zob. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 252 w sprawie 
zorganizowania nauki języków obcych w Szefostwie Wojskowej Służby Wewnętrznej, 13 XI 1961 r., k. 262–
263. 
109 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 119, 128 i 141. 
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Minister obrony narodowej wraz z szefem GZP dokonali też 19 stycznia tego roku inspekcji 

OS WSW110. 

 W tym też roku zaocznie przeszkolono 22 oficerów na Kursie Szyfrowym111. 

 We wrześniu 1962 r. odbyła się III Spartakiada WSW. Ośrodek zajął pierwsze 

miejsce w strzelaniu punktowym PW-1 oraz w marszobiegu na 6 km, drugie miejsce w 

samoobronie, a trzecie w trójboju oficerskim, trójboju żołnierskim i siatkówce. W ten sposób 

OS WSW uplasował się po raz trzeci na pierwszym miejscu w punktacji ogólnej i zdobył na 

stałe puchar przechodni. W tym też roku WKS „Iskra” zajęła w swej grupie pierwsze miejsce 

w rozgrywkach siatkówki i awansowała do grupy „A”112. 

 W 1963 r. wdrożono regulamin pracy rady pedagogicznej OS WSW, w którym 

unormowano organizowane kursy: KDO, Kurs Przeszkolenia Oficerów, Kurs 

Przekwalifikowania Oficerów, Kurs Doskonalenia Podoficerów. Sama rada składała się z 

komendanta, zastępcy komendanta, kierowników cyklów, sekretarza Komitetu Partyjnego, 

dowódców kursów oraz sekretarza rady pedagogicznej. Głównym zadaniem rady 

pedagogicznej było rozpatrywanie zagadnień związanych ze szkoleniem oraz ocenianie 

postępów w nauce i analizowanie ewentualnych braków w procesie szkolenia. Rada 

programowa oceniała postępy w nauce wszystkich kursantów i ewentualnie rozpatrywała 

zwolnienia słuchaczy z kursów113. Oprócz wdrożonych kursów OS WSW zorganizował dla 

47 oficerów Oddziału III Szefostwa WSW (obserwacja i technika operacyjna) kurs oficerski, 

dodatkowo przeszkolono również w ciągu czterech turnusów 189 oficerów rezerwy. 2 

listopada 1963 r. zaczęto także szkolenia kierowców w nowoutworzonej kompanii 

samochodowej (tzw. 6. kompania)114. Kursy specjalistyczne odbywały się w OS WSW 

według zapotrzebowania pionu techniki i obserwacji115. 

 W tym też roku oddano do użytku kuchnię i stołówkę żołnierską oraz nowo 

postawiony budynek koszarowy, który planowano zaadoptować na internat dla oficerów. 

                                                
110 Ibidem, s. 124. 
111 Ibidem, s. 126. 
112 AIPN, Biblioteka, 2603/3059, Kronika osiągnięć sportowych Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 
październik 1983 r., b.p. W ogólnej punktacji w konkursach oficerskich Ośrodek zdobył dopiero czwarte 
miejsce. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 127. Sytuacja poprawiła się w 1963 r., na IV 
Spartakiadzie, kiedy kadra OS WSW zajęła w ogólnej punktacji drugie miejsce. Żołnierze służby zasadniczej 
zdobyli wtedy ponownie pierwsze miejsce. Zob. Ibidem, s. 135. 
113 Ibidem, s. 135–137. 
114 Zmiany nastąpiły zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego nr 0111/Org z 30 VII 1963 r. AIPN, SWSW, 
2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 140. 
115 W OS WSW zorganizowano w okresie od 25 X 1967 r. do 12 I 1968 r. Kurs Obserwacji i Techniki 
Operacyjnej WSW dla 16 oficerów Oddziału III i wydziałów III zarządów (Oddziału WSW MW). Zob. AIPN, 
SWSW, 2386/18408, Rozkaz personalny komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
06, 19 I 1968 r., k. 24–25. 
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Rozpoczęto także budowę basenu116, który udostępniono zainteresowanym 24 czerwca 1964 

r. Na otwarcie przyjechał zastępca szefa WSW ds. politycznych płk Marian Grudzień117. W 

tym roku Wydział Szkolenia rozpoczął budowę nowej strzelnicy, a kwatermistrzostwo 

wykonało elewację zewnętrzną na trzech budynkach mieszkalnych oraz ułożyło wokół 

osiedla i na terenie koszar chodniki118. W listopadzie Ośrodek otrzymał osiem mieszkań w 

Mińsku Mazowieckim w nowym bloku mieszczącym się przy ul. Mireckiego. A w 1965 r. 

oddano do użytku nowy blok dla potrzeb Wydziału Szkolenia. Polepszyło to warunki w OS 

WSW. W 1966 r. zakończono także budowę trzech schronów119.  

 W styczniu 1964 r. szef WSW unormował zasady prowadzenia szkoleń dla oficerów 

i podoficerów zawodowych oraz nadterminowych. Oficerowie nowoprzyjęci do służby w 

WSW musieli odbyć jeden z kursów przekwalifikowania które były organizowane w OS 

WSW, albo o profilu kontrwywiadowczym, albo dochodzeniowo-porządkowym. 

Oficerowie, którzy zajmowali stanowisko etatowe majora albo planowani byli do objęcia 

takiego stanowiska musieli przejść szkolenie na odpowiednich kursach doskonalenia. 

Oficerowie na stanowiskach podpułkownika lub pułkownika musieli zostać skierowani na 

studia wyższe bądź wyższe kursy doskonalenia oficerów. Podoficerowie zawodowi oraz 

nadterminowi także musieli przejść odpowiednie kursy doskonalenia, które dla nich miał 

zorganizować Ośrodek. Oprócz tego stale mieli być doszkalani na kursach 

krótkoterminowych wewnętrznych, organizowanych przez Szefostwo albo zarząd okręgu 

lub równorzędny.  

 Oficerów i podoficerów rezerwy WSW szkolono na odpowiednich kursach 

przeszkalania rezerw. W jednostkach WSW prowadzono następujące rodzaje szkoleń: 

polityczne (48 godzin), fachowe (22 godziny), taktyczno-operacyjne (20 godzin), ogniowe 

                                                
116 Już w 1962 r. poruszany był problem budowy basenu. Planowano umiejscowić budynek basenu przy klubie 
garnizonowym. Ok. 40 proc. żołnierzy szkolących się w OS WSW nie umiało pływać. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18162, Protokół spisany dnia 21 marca 1962 r. w sprawie budowy basenu w Jednostce Wojskowej 3516 
w Mińsku Mazowieckim, 21 III 1962 r., k. 71-72. W czerwcu 1964 r. kadra Ośrodka miała przepracować 
pozasłużbowym czasem pracy 200 godzin przy budowie basenu. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika 
Ośrodka…, s. 146. 
117 Basen kąpielowy miał wymiary 15x25 metrów. Jego budowę wielokrotnie przerywano ze względów 
finansowych lub braku wdrożenia obiektu w plan inwestycyjny. Finansową pomoc udzieliła Powiatowa Rada 
Narodowa, a budowany był głównie wysiłkiem żołnierzy służących w OS WSW. W 1967 r. pozostała jeszcze 
do wykończenia szatnia, stacja uzdatniania wody, ubikacje, natryski i ogrodzenie. AIPN, SWSW, 2386/24583, 
Kronika Ośrodka…, s. 326. Ostatecznie basen został oddany do użytku w czerwcu 1968 r. AIPN, SWSW, 
2386/18498, Rozkaz specjalny dowódcy garnizonu Mińsk Mazowiecki nr Pf-49 w sprawie oddania do użytku 
basenu kąpielowego garnizonu Mińsk Mazowiecki, 7 VI 1968 r., k. 146–152. 
118 Rozbudowa strzelnicy trwała jeszcze w 1968 r. AIPN, SWSW, 2386/18408, Rozkaz specjalny komendanta 
Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-69, 27 VIII 1968 r., k. 222. 
119 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 141, 152, 241, 281.  
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(12 godzin), z zakresu tajnego dowodzenia (8 godzin), wojskowo-medyczne (50 godzin), 

naukę języków obcych (64 godzin) i ćwiczenia wychowania fizycznego (106 godzin).  

 W związku z wprowadzonymi przez szefa WSW zasadami zobowiązał on 

komendanta OS WSW do przeprowadzenia w ciągu 1964 r. wszystkich tych kursów i 

dodatkowo ćwiczeń z zakresu „zabezpieczenie przez wydział WSW działań bojowych 

związku taktycznego”. Nałożył także na szefa Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW 

zorganizowanie i dobranie odpowiednich kandydatów na WKDO WSW i do grupy oficerów 

studiujących na Wydziale Pedagogicznym WAP. Zobowiązał go także by w porozumieniu 

z szefem Oddziału III SWSW zorganizował krótkoterminowy kurs dla oficerów i 

podoficerów techniki operacyjnej. Również szefowie zarządów/oddziałów w Szefostwie 

oraz zarządów terenowych (równorzędnych), dowódca pułku ochrony i regulacji ruchu, 

komendanci OS WSW i 7. Ośrodka Radioelektronicznego Szefostwa WSW zostali 

zobligowani do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń w ciągu roku dla swoich 

podwładnych120. 

 Na ile słaba była weryfikacja oficerów wytypowanych do służby WSW świadczy 

przypadek por. Czesława Żydka, który we wrześniu 1962 r. trafił na Kurs 

Przekwalifikowania Oficerów do OS WSW, jako kandydat wytypowany przez Zarząd WSW 

WOPK i IL. W tym czasie stwierdzono u niego psychonerwicę ze stanami depresyjnymi 

więc skierowano go na leczenie do szpitala. Pomimo choroby por. Żydek ukończył kurs 

(przebywając dalej w szpitalu) i został wyznaczony na stanowisko starszego pomocnika 

szefa Wydziału WSW Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki ds. 

kontrwywiadu. Stanowiska nie objął gdyż dalej leczył się w szpitalu, a od 25 października 

1963 r. przebywał na trzydziestodniowym urlopie zdrowotnym. W dniu 26 grudnia 1963 r. 

znaleziono ciało por. Żydka w jego mieszkaniu w Bytomiu, gdzie zatruł się gazem „w skutek 

nieszczęśliwego wypadku”. Żydek miał od miesiąca już nie żyć. Co ciekawe, ani Ośrodek 

Szkolenia WSW, ani Zarząd WSW WOPK i IL nie interesowali się jego osobą. Interwencję 

podjął Oddział Kadr i Szkolenia po miesiącu od daty, gdzie Żydek powinien objąć 

stanowisko na które był przewidziany121. Okazuje się, że choroba psychiczna czy stany 

                                                
120 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 03, w sprawie organizacji 
szkolenia oficerów i podoficerów zawodowych (nadterminowych) Wojskowej Służby Wewnętrznej w 1964 r., 
4 I 1964 r., k. 7–10; ibidem, Wytyczne i program szkolenia politycznego, fachowego, ogólnowojskowego 
oficerów i podoficerów zawodowych (nadterminowych) Wojskowej Służby Wewnętrznej na 1964 r., 
Warszawa, grudzień 1963 r., k. 12–27. 
121 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 31, 31 I 1964 r., k. 87–
88. 
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depresyjne nie były przeszkodą w pracy w WSW. Co więcej lecząc się w szpitalu, można 

było bez problemu ukończyć kursy kontrwywiadowcze.  

 27 listopada 1964 r. odbyła się w OS WSW konferencja, na której wybrano nowy 

Komitet Partyjny Ośrodka. I sekretarzem został ppłk Wincenty Dróżyński, a II sekretarzem 

mjr Jan Radoń122. 

 W kwietniu 1965 r. zorganizowano dodatkowe dwa kursy metodyczno-instruktorskie 

dla oficerów batalionów szkolnych oraz dla podoficerów tych batalionów wywodzących się 

ze służby zasadniczej123. W sierpniu odbył się też kurs szyfrowy dla 12 podoficerów 

zawodowych124. 

 19 maja 1965 r. odbył się turniej piłki siatkowej pomiędzy zorganizowanymi 

drużynami kadry Ośrodka, żołnierzami Kursu Przekwalifikowania oraz Kursu Oficerów 

Rezerwy. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna kadry OS WSW125. Także w maju (od 25 do 1 

czerwca) rozpoczęły się mistrzostwa w strzelaniu z PW wz. 33 między zespołami sztabu, 

Wydziału Szkolenia, 1. batalionu szkolnego oraz 2. batalionu szkolnego. Pierwsze miejsce 

zajął Wydział Szkolenia Ośrodka126. 

 W dniach od 4 do 11 czerwca Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało 

ćwiczenia dowódczo-sztabowe w których wzięły udział pododdziały wydzielone z OS 

WSW i przeformowane jako pułk ochrony i regulacji ruchu127. 

 Od czerwca 1965 r. wprowadzono obowiązek odbycia praktyk w terenowych 

organach WSW dla wykładowców i kierowników cyklów. Zdobyte doświadczenia miały 

wpłynąć na podniesienie poziomu nauczania w Ośrodku128. W październiku tego roku 

zorganizowano także pracownię psychotechniczną, której kierownikiem został kpt. Janusz 

                                                
122 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 151. 
123 Ibidem, s. 244–245. 
124 AIPN, SWSW, 3426/70, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0188, Warszawa 5 VIII 1965 r., k. 296–297. 
125 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 249. 
126 Ibidem, s. 253. 
127 Wartę wystawiał w celu ochrony ćwiczeń 1. pluton 4. kompanii. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika 
Ośrodka…, s. 254. 
128 Ibidem, s. 254. Dokształcanie kadry OS WSW było cykliczne. np. w 1968 r. dopatrzono się, że sama kadra 
szkoleniowa ma braki w wiedzy ogólnowojskowej. Z tego względu komendant OS WSW powołał dwie grupy 
szkoleniowe, pierwsza ze starszym grupy, mjr. Karolem Cybulskim (w skład której weszła kadra sztabu 
Ośrodka, Wydział Polityczny, Kwatermistrzostwo, dowódcy kursów, batalionu i kompanii oraz część oficerów 
Cyklu Ogólnowojskowego), druga ze starszym grupy, por. Antonim Michalczykiem (dowódcy plutonów, 
wszyscy chorąży i podoficerowie zawodowi OS WSW). Zajęcia miały się odbywać raz w miesiącu, w sobotę 
w godzinach od 8.00 do 14.00. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18408, Zarządzenie komendanta Ośrodka Szkolenia 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0117 dot[yczące] szkolenia ogólnowojskowego kadry OS WSW na 
1968/[19]69 r., 23 XI 1968 r., k. 372–374. 
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Polkowski129. Był to wynik przeprowadzonego badania selektywnego, który wykazał, że 

czterech żołnierzy było niezdolnych do pełnienia obowiązków kierowcy. W styczniu 1966 

r. zwołano naradę, na której uznano, że badania psychotechniczne należy przeprowadzać nie 

tylko w kompanii samochodowej, ale także w Szkole Podoficerskiej oraz na kursach 

oficerskich130. Przeprowadzone przez pracownię psychotechniczną badania 

eksperymentalne w kwietniu 1966 r.wykazały średni przyrost zdobytej wiedzy o 29 proc. u 

elewów Szkoły Podoficerskiej i o 36 proc. u żołnierzy batalionu szkolnego131. 

 Z okazji dwudziestolecia OS WSW, 23 lipca 1965 r. marszałek Polski, Marian 

Spychalski, wydał okolicznościowy rozkaz w którym ustalił święto Ośrodka na pierwszą 

niedzielę po dniu 22 lipca każdego roku132. 

 2 września przeprowadzono reorganizację pododdziałów Ośrodka zgodnie z 

zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org z 26 lipca 1965 r. oraz rozkazem szefa 

WSW nr 0199 z 25 sierpnia 1965 r.133 Zredukowano liczbę batalionów szkolnych do 

jednego, a z pierwszego batalionu sformowano Podoficerską Szkołę WSW na czele z 

                                                
129 Do 9 VIII 1968 r., chociaż już od 4 VII 1968 r. kierownikiem Gabinetu Badań Psychotechnicznych OS 
WSW miał zostać mjr Edward Pawelec. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24584, Kronika Ośrodka Szkolenia 
Wojskowej Służby Wewnętrznej [tom 2], [Warszawa 1975], s. 366 i 369. 
130 W marcu 1966 r. przeprowadzono kolejne badania psychotechniczne w kompanii samochodowej i uznano 
3 żołnierzy za niezdolnych do pełnienia obowiązków kierowcy. Następne badanie przeprowadzone w połowie 
czerwca wykazało 6 żołnierzy niezdolnych do służby na etacie kierowcy. Kolejne badania w kwietniu 1967 r. 
wykazało 10 żołnierzy niezdolnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, a 3 uznano za 
niezdolnych do kierowania jakimkolwiek pojazdem. Następne, w lipcu 1967 r. wykazało 5 żołnierzy nie 
nadających się na kierowców, a 10 nie wydano zaświadczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 
Dziwi fakt, że badano żołnierzy już w czasie służby w kompanii (a nawet w trakcie egzaminów końcowych, 
sic) a nie przed wcieleniem do niej. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 265, 269, 272, 278, 
310 i 316. 
131 Brak wiadomości o poprzednich badaniach (wiadomo, że przeprowadzano tylko selektywne badania w 
kompanii samochodowej). Nie wiadomo do końca jakie wartości brano pod uwagę i jak w wyniku obliczeń 
wykazano przyrost wiedzy. Podobne badania eksperymentalne przeprowadzono na Kursie Przekwalifikowania 
Oficerów w maju 1966 r., gdzie wykazano wzrost wiedzy o 38 proc. Kolejne w listopadzie w Szkole 
Podoficerskiej, skąd 15 elewów z bardzo niskimi wynikami przeniesiono do batalionu szkolnego Ośrodka. 
Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 273, 275 i 290. 
132 Sama uroczystość odbyła się 25 lipca 1965 r. Oprócz akademii przygotowano również wystawę techniki 
OS WSW i salę historii oraz występ zespołu artystycznego i zabawę taneczną. W uroczystościach wzięli udział 
minister obrony narodowej, marszałek Polski Marian Spychalski, zastępca szefa GZP, gen. Władysław 
Polański, szef WSW, gen. Teodor Kufel, zastępcy szefa WSW, płk Marian Grudzień i płk Mieczysław 
Turkiewicz, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Warszawskiego OW, szefowie zarządów WSW OW i 
RSZ, szefowie oddziałów Szefostwa WSW oraz przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych. Na 
uroczystość zostali też zaproszeni pierwsi absolwenci OSI oraz długoletni pracownicy Ośrodka: płk. Zdzisław 
Michałowski, ppłk Edmund Buła, ppłk Stanisław Dobrski, ppłk Jan Kotas, ppłk Wacław Kryński, ppłk 
Aleksander Dzwonek, ppłk Henryk Kasprzak, płk Czesław Nowicki, ppłk Marian Cimoszewicz, ppłk Tadeusz 
Buczek, mjr Stefan Domagała czy mjr Leon Wilczyński. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika 
Ośrodka…, s. 256–259. 
133 CAW, Zarząd VI SG WP, 1453/68/51, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org, Warszawa, 26 
VII 1965 r., k. 132–178v. 
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dotychczasowym dowódcą batalionu szkolnego, mjr. Eugeniuszem Łapcikiem134. Sam 1. 

batalion szkolny musiał być rozformowany dopiero po 6 października, bo do tego czasu 

trwały egzaminy z poszczególnych przedmiotów135. Opracowano także nowe programy 

szkolenia pododdziałów ochronnych oraz porządkowych, szkoły podoficerskiej i batalionu 

szkolnego136. Przygotowano także nowy program na Kurs Przekwalifikowania Oficerów, 

gdzie połączono tematy z cyklu operacyjnego, prawno-dochodzeniowego i 

ogólnowojskowego137. Było to podyktowane całością zmian w armii od 1965 r. w kwestii 

poprawy systemu dowodzenia oraz w strukturze kadr i systemu jej kształcenia. Wszyscy 

dowódcy rodzajów sił zbrojnych oraz szefowie instytucji centralnych MON byli 

zobligowani do wykonania analizy struktury etatowej oraz zapoczątkowania w roku 

szkolnym 1966/1967 wprowadzenia nowych zasad kształcenia kadry138. W grudniu 1965 r. 

została powołana przez szefa Sztabu Generalnego (w myśl rozkazu ministra obrony 

narodowej nr 0113/Org z 23 listopada 1965 r.) komisja której celem miało być usprawnienie 

systemu dowodzenia oraz zmian w strukturze kadry i systemie jej kształcenia. Członkiem 

komisji z ramienia Szefostwa WSW został płk. Edward Radzieńczak139. 

 Nowy program szkoleniowy dla Kursu Oficerów Rezerwy wprowadzono dopiero w 

styczniu 1967 r.140  

                                                
134 Zmiany w etacie, zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1678/84/1206, Etat nr 32/259 Ośrodka Szkolenia 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, 29 III 1961 r., k. 1, 7v, 14v–15; Kpt. Teofil Żak, dotychczasowy dowódca 
batalionu szkolnego ds. politycznych, został zastępca komendanta ds. politycznych Podoficerskiej Szkoły 
WSW OS WSW, a kpt. Tadeusz Kalinowski, dotychczasowy szef sztabu batalionu został mianowany szefem 
sztabu. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0199, Warszawa 25 VIII 1965 
r., k. 497–498.  
135 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr PF-227, 23 VII 1965 r., k. 
581–582. 
136 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr PF-7, 18 I 1966 r., k. 14. 
137 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 265. 
138 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/33, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0113/Org w sprawie 
usprawnienia systemu dowodzenia oraz zmian w strukturze kadry i systemie jej kształcenia, Warszawa, 23 XI 
1965 r., k. 222–227. 
139 Na czele komisji stanął gen. dyw. Adam Czaplewski, zastępca szefa SG WP ds. organizacyjno-
mobilizacyjnych, a zastępcą płk dr Antoni Jasiński z Zarządu VI SG WP. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 
1677/84/35, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0138/Org, Warszawa 30 XII 1965 r., k. 68–72. 
140 Nowy program szkolenia miano oprzeć na podstawie akt sądowych z zakończonych spraw o szpiegostwo. 
AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 299. Kursy Przeszkolenia Oficerów Rezerwy odbywały 
się sporadycznie od 1961 r. W latach sześćdziesiątych XX w. zakładano organizowanie 6 turnusów po 80, a 
następnie 70 oficerów rezerwy. W 1968 r. organizowane były tylko 4 takie turnusy (każdy w liczbie ok. 70 
osób), pierwszy odbył się w okresie 4 I–28 II 1968 r., drugi turnus w okresie 4 III–27 IV 1968 r., trzeci: 4 VII–
29 VIII 1968 r., czwarty: 4 IX–29 X 1968 r. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18408, Rozkaz komendanta Ośrodka 
Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-15, 27 II 1968 r., k. 46; ibidem, Rozkaz komendanta Ośrodka 
Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 035, 29 IV 1968 r., k. 106–108; ibidem, Rozkaz komendanta 
Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 067, 28 VIII 1968 r., k. 217–219; ibidem, Rozkaz 
komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0105, 29 X 1968 r., k. 333–335. 
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 W 1966 r. planowano organizację szkolenia kadry w Ośrodku Szkolenia WSW co 

obrazuje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 23. Plan kursów szkolenia kadry WSW w Ośrodku Szkolenia WSW w 1966 r. 
Lp. Nazwa kursu Czas trwania 

1 Kurs Przekwalifikowania Oficerów (8 miesięcy) do 31 maja 

2 trzy zaoczne Kursy Doskonalenia Oficerów (po 8 miesięcy) do 30 czerwca 
3 Kurs Przeszkolenia Podoficerów (4 miesiące) do 31 stycznia 
4 sześć Kursów Oficerów Rezerwy (po 2 miesiące) cały rok 

5 
kursy podoficerów nadterminowych służby porządkowej 
(po 1 miesiącu) czerwiec i wrzesień 

6 
kurs podoficerów zawodowych - kandydatów do 
mianowania na wyższy stopień (10 dni) czerwiec 

7 Kurs Przekwalifikowania Oficerów (8 miesięcy) od 1 października 
8 zaoczny Kurs Przekwalifikowania Oficerów (8 miesięcy) od 1 września 
9 Kurs Przeszkolenia Podoficerów (4 miesiące) od 1 września 

10 dwa kursy pracowników Oddziału III (od 2 do 3 tygodni) termin był do ustalenia z OS WSW 
11 kurs dla szefów delegatur WSW (1 tydzień) październik 
12 Kurs Podoficerów Szyfrowych (2 miesiące) wrzesień-październik 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18184, k. 43 

 

 W dniach 13–23 czerwca 1966 r. w OS WSW przeprowadzono kursy dla 

podoficerów zawodowych – kandydatów na wyższy stopień – dochodzeniowych, 

porządkowych, techników kryminalistycznych i inspektorów samochodowych. Ostatni 

dzień szkolenia zakończono egzaminami kwalifikacyjnymi141. 

 Pierwszego czerwca 1966 r. powołano na terenie OS WSW nieetatową delegaturę 

WSW w skład której weszli: mjr Jerzy Józefczak – szef delegatury, ppłk Ryszrd Werens, 

mjr Tomasz Kloczyński, mjr Stanisław Wośkowiak, mjr Władysław Zięba, kpt. Tadeusz 

Drozdowski oraz por. Ryszard Żytkiewicz142. 

 Pierwsze większe zabezpieczanie imprezy masowej nastąpiło w dniach 20–22 lipca 

1966 r., kiedy żołnierzy Szkoły Podoficerskiej i batalionu szkolnego użyto do 

zabezpieczenia defilady z okazji uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego143. Później 

                                                
141 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0141, 3 VI 1966 r., k. 372–
373. 
142 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 278. 
143 Ibidem, s. 282. 
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będą wykorzystywani m.in. do zabezpieczenia ślubowania absolwentów szkół 

oficerskich144. 

 W tym samym roku nastąpiła seria kradzieży przedmiotów osobistych żołnierzy OS 

WSW, co dotychczas nie zdarzało się145. Jednak przez cały opisywany okres żołnierze 

służby zasadniczej stwarzali liczne problemy szczególnie przebywając poza Ośrodkiem, 

będąc wtedy na przepustkach. Głównie wywoływali awantury i bójki po wprowadzeniu się 

w stan nietrzeźwości. Sprawy te kończyły się wielokrotnie przed sądami wojskowymi, co 

nie skutkowało zaprzestaniu brania udziału w takich incydentach przez innych żołnierzy. 

Także wielokrotnie organizowana pogadanki dowódców pododdziałów i oficerów 

politycznych nie przynosiły zamierzonego skutku146. 

 W 1967 r. grupa oficerów i podoficerów brała udział w ćwiczeniach wojsk Układu 

Warszawskiego krypt. „Lato 67”. W ramach ćwiczeń organizowano wcielenia rezerwy i 

dowodzono batalionem ochrony i regulacji ruchu WSW147. 

 Rok 1967 przyniósł też wprowadzenie nowego etatu nr 32/412, który rozkazem szefa 

Sztabu Generalnego nr 0125/Org z 7 września zastąpił etat 32/259148.  

 

                                                
144 Ibidem, s. 327. 
145 Kpr. Badylowski został skazany na dwa lata więzienia i degradacje stopnia, kpr. Mrożek osiemnaście 
miesięcy więzienia i także degradację stopnia, a kpr. Grzybowski osiem miesięcy z zawieszeniem na półtora 
roku oraz degradację stopnia. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 294. 
146 AIPN, SWSW, 2386/18408, Rozkaz dowódcy jednostki wojskowej 3516 nr Pf-10, 26 I 1968 r., k. 32–33. 
147 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 316. 
148 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/45, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0125/Org, Warszawa, 7 
IX 1967 r., k. 1–3; ibidem, 1791/90/697, Etat nr 32/412 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
7 IX 1967 r., k. 2–21. 
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 Na czele komendy OS WSW dalej stał komendant, który miał trzech zastępców (ds. 

politycznych, szkolenia oraz liniowych) oraz pracownika cywilnego w postaci starszego 

referenta (poprzednio starszej maszynistki). Dalej brakowało zastępcy, czy chociaż 

pomocnika komendanta ds. kontrwywiadu, skreślonego z poprzedniego etatu 30 kwietnia 

1962 r.149 Świadczy to o tym, że OS WSW nastawiony był na szkolenie przede wszystkim 

                                                
149 Pomocnik komendanta ośrodka ds. kontrwywiadu wróci do etatu nr 32/412 dopiero zarządzeniem szefa 
Sztabu Generalnego WP 29 III 1971 r. Zob. CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/697, Etat nr 32/412 Ośrodka 
Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 7 IX 1967 r., k. 1 i 5. 
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służby porządkowej oraz dokształcanie rezerwistów. Pododdziały szkolne składały się z 

Kursu Doskonalenia i Przekwalifikowania Oficerów i Podoficerów zawodowych WSW, 

Kursu Przeszkolenia Oficerów Rezerwy150, Szkoły Chorążych i Podoficerów zawodowych 

WSW oraz batalionu szkolnego (złożonego z kompanii szkolnej podoficerów służby 

zasadniczej, dwóch kompanii szkolnych szeregowych służby porządkowej oraz kompanii 

szkolnej kierowców samochodowych)151. 

 Jak wspomina jeden z oficerów, którzy w tym czasie przebywali na szkoleniu:  

 „Przed wyznaczeniem oficerów na stanowiska służbowe kierowano ich na 9-

miesięczne skoszarowane przeszkolenie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb w Mińsku 

Mazowieckim [nazwa taka nigdy nie występowała, chodzi o Ośrodek Szkolenia WSW, od 

1984 r. jako Centralny Ośrodek Szkolenia WSW – dopisek BK]. Tematyka kursu w zasadzie 

obejmowała trzy bloki (cykle) przedmiotowe: 

 – operacyjny (kontrwywiadowczy), 

 – polityczny, 

 – ogólnowojskowy. 

 W ramach zajęć operacyjnych kursanci zobowiązani byli do opanowania: 

 – wybranych zagadnień z prawa karnego, socjologii, psychologii i kryminalistyki 

(Praktyczna nauka zbierania linii papilarnych, zabezpieczenia śladów w miejscu 

przestępstwa, prowadzenie przesłuchań osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz 

świadków. Sporządzanie dokumentów z procesu. Współpraca z prokuraturą wojskową.), 

 – posługiwania się aparatem fotograficznym i procesu technologicznego przy 

obróbce filmów, 

 – obsługi utajnionych środków łączności specjalnej, 

 – metod pracy wywiadów państw zachodnich, 

 – zasad konspiracji stosowanych w pracy organów kontrwywiadu wojskowego, 

 – zasad zbierania wiadomości przez osobowe źródła informacji (praca z agenturą, w 

tym werbunek tajnych współpracowników, ich szkolenie, stawianie im zadań operacyjnych 

itd.), 

 – zasad prowadzenia tajnej biurowości w organach kontrwywiadu, 

                                                
150 Na Kursie Przeszkolenia Oficerów Rezerwy wykładano m.in. przedmioty polityczny, kontrwywiadowczy, 
prawa i kryminalistyki, taktyki ogólnej, specjalnej i zagadnień porządkowych. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18408, Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 021 w sprawie 
przeprowadzenia egzaminów końcowych na Kursie Przeszkolenia Oficerów Rezerwy WSW, 28 III 1968 r., k. 
58–60. 
151 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 332–334.; CAW, Zarząd VI SG WP, 1791/90/697, Etat 
nr 32/412 Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, 7 IX 1967 r., k. 8–12. 
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 – współdziałania oficera obiektowego ze specjalnymi jednostkami kontrwywiadu w 

ramach prowadzonych spraw operacyjnych. 

 Są to tylko niektóre tematy przewijające się w toku szkolenia operacyjnego. W 

praktyce było ich znacznie więcej. Zdobywaną wiedzę utrwalano za pomocą specjalnych 

filmów i przeźroczy oraz odpowiednich plansz. Ponadto teorię wiązano z ćwiczeniami w 

terenie. Rejonem zajęć praktycznych był Mińsk Mazowiecki i jego okolice. Często zajęcia 

te przypominały harcerskie »podchody«, ale kursanci przyjmowali je z dużą dozą humoru. 

W ramach zajęć politycznych wpajano młodym oficerom nakaz czujności przed penetracją 

wrogich wywiadów w skojarzeniu z nasilaniem się ataków rzekomej prowokacji państw 

zachodnich względem Polski i innych państw Układu Warszawskiego. Szeroko omawiane 

zasady »wojny psychologicznej« prowadzonej przeciwko krajom socjalistycznym przez 

Agencję Informacyjną Stanów Zjednoczonych (USIA), Centralną Agencję Wywiadowczą 

(CIA) oraz rozgłośnie radiowe »Wolna Europa« i »Głos Ameryki«. Wśród innych tematów 

poczesne miejsce zajmowały następujące: 

 – doktryna polityczno-wojskowa Stanów Zjednoczonych w okresie zaostrzania się 

»zimnej wojny« i polityki z pozycji siły (1949–1953); 

 – powstanie i ukształtowanie NATO; 

 – istota i treść »doktryny Johnsona«; 

 – współczesna myśl polityczna imperializmu zachodnioniemieckiego. 

 Za podbudowę do rozwinięcia tych problemów służyły przykłady z wojen w 

Wietnamie i Kambodży. […] Blok (cykl) szkolenia ogólnowojskowego przewidywał m.in. 

strzelanie z broni krótkiej, w tym do celów ruchomych, oraz wychowanie fizyczne. W 

ramach zajęć sportowych uczono kursantów zasad samoobrony i walki wręcz. Ponadto przed 

zakończeniem kursu słuchacze byli zobowiązani do odbycia praktyki w terenowych 

jednostkach (oddziałach, wydziałach) WSW. Egzamin końcowy i pozytywna opinia z 

odbytej praktyki były podstawą do wyznaczenia oficera na określone stanowisko w organach 

WSW”152. 

 Co może zaskakiwać, Ośrodek Szkolenia WSW w tym okresie nie uzyskał miana 

szkoły oficerskiej (chociaż jego poprzedniczka nosiła nazwę Oficerska Szkoła Informacji), 

a nawet, wyższej szkoły oficerskiej. A rok 1967 przyniósł w tym zakresie zmiany w 

szkolnictwie wojskowym, kiedy oficerskie szkoły przeformowano do roli szkół 

                                                
152 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, Warszawa [1999], s. 
84–87. 
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wyższych153. Już od 1965 r. następowały zmiany w szkoleniu kadry i doskonaleniu systemu 

dowodzenia wojskiem154. Teoretycznie OS WSW miała podstawy do zmian w oficerską 

szkołę (w ramach szkoły wyższej zawodowej) lub mogła próbować walczyć o możliwość 

stworzenia wyższej szkoły z możliwością nadawania chociażby pierwszego stopnia 

kształcenia. Nie ma w dokumentach potwierdzenia, że takie działania miały miejsce. 

Zadaniem OS WSW było szkolenie żołnierzy służby zasadniczej w batalionie szkolnym i 

doszkalanie lub przekwalifikowywanie podoficerów i oficerów. Prawdopodobnie 

kierownictwo WSW nie czuło takich potrzeb, ani nie miało ambicji. Jeżeli chodzi o 

szkolnictwo organów WSW, to nie podążono za duchem zmian w „ludowym” WP, które 

działy się od 1965 r., a szczególnie w latach 1967–1968155. 

 Zapotrzebowanie chociażby na kierowców było na tyle duże, że pod koniec marca 

1967 r. odesłano z kompanii samochodowej bez egzaminów 30 żołnierzy-kierowców do 90. 

kompanii samochodowej Szefostwa WSW156. Szeregowych żołnierzy przeszkolonych w 

batalionie szkolnym kierowano do odbycia dalszej służby zasadniczej do terenowych 

zarządów/oddziałów/wydziałów WSW, 7. Ośrodka Radioelektronicznego SWSW w 

Skierniewicach, 90. kompanii samochodowej w Warszawie, batalionu ochrony i regulacji 

ruchu WSW w Warszawie157. 

 Kontrwywiadowczo doszkalano oficerów w OS WSW tylko na KDO albo KPO. 

Pozostałe szkolenia odbywały się w Szefostwie WSW lub poszczególnych zarządach WSW 

OW/RSZ. Ośrodek nie był więc specjalnie wykwalifikowaną szkołą kształcącą oficerów 

kontrwywiadu. Już w GZI WP narzekano na pracę operacyjną oficerów i brak szkoleń. 

Widocznie uznano, że szkolenia okresowe w Szefostwie WSW i zarządach WSW były 

wystarczające. W samym OS WSW na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka (15 luty 

                                                
153 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/44, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 088/Org w sprawie 
rozszerzenia i koordynacji prac naukowo-badawczych, Warszawa, 27 VI 1967 r., k. 47–48; ibidem, 
Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0119/Org, Warszawa, 25 VII 1967 r., k. 300–302; ibidem, 
1677/84/45, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0128/Org, Warszawa, 8 IX 1967 r., k. 28–30; ibidem, 
1677/84/47, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 031/Org w sprawie realizacji uchwały VII Plenum KC 
PZPR w siłach zbrojnych, Warszawa, 20 II 1968 r., k. 321–328; ibidem, 1677/84/48, Rozkaz ministra obrony 
narodowej nr 043/Org, Warszawa, 13 III 1968 r., k. 16. 
154 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/33, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0113/Org w sprawie 
usprawnienia systemu dowodzenia oraz zmian w strukturze kadry i systemie jej kształcenia, Warszawa, 23 XI 
1965 r., k. 222–227. 
155 D.S. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967, Warszawa 2005, s. 133–
180; S. Rutkowski, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, s. 372–377. 
156 AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, s. 308. 
157 AIPN, SWSW, 2386/18408, Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
05, 19 I 1968 r., k. 15–23; ibidem, Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 028, 16 IV 1968 r., k. 85–95; ibidem, Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 055, 19 VII 1968 r., k. 171–181; ibidem, Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr 098, 15 X 1968 r., k. 311–321. 
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1968 r.) podniesiono problem przeciążenia słuchaczy nauką, co miało odbijać się na 

zaangażowaniu w pracę polityczną. W związku z tym rada zaleciła ograniczyć literaturę 

zadawaną słuchaczom przez wykładowców do minimum158. 

 Od 15 marca 1968 r. p.o. komendanta został ppłk Wacław Szwugier159, który zastąpił 

na tym stanowisku odwołanego płk. Tadeusza Kurowskiego160 (od 9 maja 1967 r. jako 

                                                
158 AIPN, SWSW, 2386/24584, Kronika Ośrodka… [tom 2], s. 350–351. 
159 Wacław Szwugier urodził się 3 IX 1928 r. w Stacji Kunów (pow. Opatów) jako syn Adama (nie podano 
zawodu, zm. w 1929 r.) i Genowefy z domu Pieniak (bez zawodu). Od 1947 r. członek PPR, następnie PZPR. 
W 1942 r. ukończył szóstą klasę szkoły powszechnej w Nietuliskach Fabrycznych, W 1947 r. ukończył czwartą 
klasę gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2 VIII 1947 r. w „odrodzonym” WP, najpierw jako słuchacz 
w OSŁ w Sieradzu, następnie, od 1 X 1949 r. kursant w OSI w Wesołej (praktyki odbył w OZI nr 4 od 1 VII 
1950 r. w stopniu podporucznika), a później wykładowca przedmiotów specjalnych w tejże szkole (od 10 VIII 
1950 r., od lipca 1952 r. w stopniu porucznika). Od 30 IX 1954 r. słuchacz dwóch fakultetów (w tym fakultetu 
prawniczego) Akademii Wojskowo-Politycznej (od lipca 1955 r. w stopniu kapitana), gdzie ukończył studia 
wyższe (pierwszego stopnia), następnie przeniesiony został do dyspozycji szefa GZI (od 31 XII 1956 r.). Po 
przemianach i rozformowaniu GZI trafił do Oddziału II Zarządu II Szefostwa WSW (od 28 I 1957 r.) jako 
pomocnik szefa, później starszy pomocnik (od 5 VI 1958 r.), następnie do Oddziału IV Zarządu I SWSW (od 
1 X 1958 r.) dalej na stanowisku starszego pomocnika szefa. W tym czasie brał udział w opracowaniu szkoleń 
wewnętrznych w WSW oraz w zorganizowaniu I turnusu Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów WSW przy 
WAP. Pełnił też obowiązki redaktora „Biuletynu Operacyjnego WSW” przekształconego w styczniu 1963 r. 
na „Biuletyn WSW”. Od 16 IV 1960 r. (po przekształceniach w Szefostwie WSW) jako starszy pomocnik szefa 
Wydziału II Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW (od października 1960 r. w stopniu majora), a następnie szef 
tegoż wydziału (od 29 V 1963 r., od września 1964 r. w stopniu podpułkownika), a później, po kolejnych 
przekształceniach, zastępca szefa Oddziału Szkolenia i Analiz SWSW (od 3 VII 1967 r.). Od 1965 r. miał 
otwarty przewód doktorski w WAP, którego jednak nie ukończył. Od 17 III 1968 r. p.o. zastępcy komendanta 
Ośrodka Szkolenia WSW ds. szkolenia (w rzeczywistości objął to stanowisko w lutym 1968 r.), a od 19 II 
1969 r. już pełny zastępca ds. szkolenia. Od 29 XI 1969 r. szef Wydziału WSW 5. DPanc w Gubinie (w 
rzeczywistości od grudnia 1969 r. pełnił tą funkcję w ramach tzw. praktyki rotacyjnej), od 1 III 1971 r. szef 
Oddziału WSW Jednostek Wojsk Lotniczych w Warszawie Zarządu WSW WL (od października 1971 r. w 
stopniu pułkownika), a od 22 VIII 1972 r. szef Oddziału II Zarządu WSW WOW. Od 26 VII 1973 r. 
mianowany starszym oficerem do zleceń specjalnych szefa WSW, następnie został szefem Wydziału I Zarządu 
WSW WOPK (od 8 IV 1974 r.), zastępcą szefa Oddziału Kadr i Szkolenia Szefostwa WSW (od 14 V 1976 r.) 
i od 23 II 1977 r. szefem Oddziału WSW Jednostek Wojsk Lotniczych w Warszawie Zarządu WSW WL. 
Przeszedł do rezerwy 2 VIII 1978 r. w stopniu pułkownika. W 1967 r. odbył Kurs z Teorii Organizacji i 
Zarządzania przy Sztabie Generalnym WP, a w 1975 r. odbył Kurs Kierowniczej Kadry Organów WSW. W 
1958 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra prawa. W 
1972 kończył studia doktorskie w Katedrze Historii Powszechnej WAP gdzie pisał pracę pt. „Polnische 
Wehrmacht 1916–1918” (brak informacji o uzyskanym stopniu). Znał dobrze język niemiecki i rosyjski. AIPN, 
MON, 2174/6593, Teczka Akt Personalnych Szwugiera Wacława, s. Adama. 
160 AIPN, SWSW, 2386/18408, Rozkaz komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
019, 16 III 1968 r., k. 58. 
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cz.p.o. komendanta)161. Od 22 marca 1968 r. p.o. komendanta został mianowany ppłk 

Ludwik Kuropatwa162, który mianowany został komendantem dopiero 6 grudnia 1968 r.163. 

                                                
161 Tadeusz Stanisław Kurowski urodził się 27 X 1920 r. w Warszawie jako syn Antoniego (kucharz) i Eleonory 
z domu Nowińska (hafciarka). W 1931 r. ukończył siódmą klasę szkoły powszechnej, a w 1939 r. miał uzyskać 
świadectwo maturalne po ukończeniu szóstej klasy gimnazjum i dwóch klas liceum (świadectwo odtworzone 
postanowieniem sądu powiatowego w Warszawie w 1961 r.), chociaż gdzie indziej podawano, że ukończył 
dziesiątą klasę szkoły ogólnokształcącej. W czasie wojny pracował jako pomocnik ślusarza w fabryce Daimler-
Benz w Warszawie (w okresie 1940–1944). Członek PPR od lutego 1946 r., następnie PZPR. Od 26 III 1945 
r. powołany do „odrodzonego” WP na stanowisko pisarza w Departamencie Kadr MON, następnie skierowany 
15 V 1945 r. jako słuchacz (podchorąży) do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej w Łodzi (do 1 I 
1946 r.), a później przeniesiony do OSI (do 12 VI 1946 r., gdzie indziej podane, że od 20 II do 15 IV 1946 r.). 
Po ukończeniu OSI w stopniu porucznika został skierowany do Oddziału I GZI na oficera informacji (w stopniu 
etatowym kapitana), a następnie, od 15 VI 1947 r. na starszego oficera informacji (w stopniu etatowym majora, 
od lipca 1947 r. w stopniu kapitana). Od 15 V 1948 r. mianowany zastępcą szefa Wydziału I Oddziału I GZI 
(od lipca 1948 r. w stopniu majora), a następnie szefem tego wydziału (od 1 IV 1951 r.). Od 1 XI 1951 r. został 
zastępcą szefa OZI nr 1 (od kwietnia 1952 r. w stopniu podpułkownika), a po przekształceniach szefem Zarządu 
Informacji WOW (od 15 XI 1954 r.) na etatowym stanowisku generała brygady. Od 28 sierpnia 1956 r. został 
przeniesiony do Zarządu Informacji SOW na jej szefa, a po przekształceniach GZI w WSW został szefem 
Zarządu I Szefostwa WSW (od 17 I 1957 r., od lipca tego roku w stopniu pułkownika). Od 19 XI 1959 r. 
skierowany na zastępcę szefa ekipy ds. organizacyjnych Jednostki Wojskowej 2000. W ramach służby w 
okresie 14 XII 1959–28 IX 1960 r. został zastępcą szefa Misji Polskiej do Komisji Nadzorczej Państw 
Neutralnych w Korei (w tym czasie kierował kursami z języka angielskiego). Skierowanie do Korei uznał za 
krzywdzące. Za ten okres służby mocno skrytykowany przez ówczesnego szefa misji, gen. bryg. Tadeusza 
Kunickiego („Nie był w stanie wydać podwładnym żadnego polecenia. Unikał wydawania takich poleceń”. 
„Oficer bez inicjatywy, nie czuły na rabunkową gospodarkę majątkiem Misji. Po przybyciu do Misji zastałem 
karygodny stan pełnego chaosu archiwum, gospodarki samochodowej i materiałowej Misji”. „Tchórzliwy, 
obłudny i nieszczery. Nie potrafił zajmować własnego stanowiska”.). Następnie pozostawał w dyspozycji szefa 
Departamentu Kadr MON (od 31 I 1961 r.), by objąć funkcję zastępcy komendanta ds. szkolenia i jednocześnie 
zostać szefem Wydziału Szkolenia w OS WSW (od 24 VIII 1961 r.). Od 28 III 1968 r. ponownie pozostawał 
w dyspozycji szefa Departamentu Kadr MON – odmówił przeniesienia się do garnizonu w Mińsku 
Mazowieckim. Zwolniony ze służby 8 XII 1968 r. w stopniu pułkownika (nie zgodził się na zajęcie niższego 
stanowiska służbowego – szefa Sztabu Powiatowego w Braniewie). W 1968 r. skończył Wydział Prawa na 
Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł magistra prawa (przedstawił pracę pt. „Przestępstwa kuplerstwa i 
sutenerstwa i ich socjologiczne podłoże”). Znał dobrze język angielski. AIPN, MON, 2174/8286, Teczka Akt 
Personalnych Kurowskiego Tadeusza, s. Antoniego. 
162 Ludwik Kuropatwa urodził się 2 VIII 1924 r. w Jastrzębi (pow. Tarnów) jako syn Stanisława (rolnik) i 
Katarzyny z domu Krok (gospodyni domowa). W 1937 r. ukończył siódmą klasę szkoły powszechnej w 
miejscu urodzenia. Od 1938 r. odbywał praktykę jako ekspedient w sklepie towarowym w Ciężkowicach. W 
czasie wojny przebywał w Berlinie na robotach przymusowych jako robotnik kolejowy (od stycznia 1943 r.). 
Do Polski powrócił w maju 1945 r. Od 10 VI 1945 r. w „odrodzonym” WP, najpierw w 46. pp w Gliwicach 
13. DP w Katowicach, gdzie ukończył szkołę podoficerską i otrzymał stopień plutonowego (od grudnia 1945 
r. szef kompanii). Od stycznia 1946 r. w 4. Brygadzie Saperów (tam ukończył kurs saperów), a następnie od 
czerwca tego roku przeniesiony na starszego pisarza batalionu tejże brygady. Od 1 XI 1946 r. w Oficerskiej 
Szkole Kwatermistrzowskiej w Zgierzu (w tym czasie ukończył trzy klasy gimnazjum administracyjno-
handlowego i zdał małą maturę), następnie (ze względu na rozwiązanie szkoły) od 25 IV 1948 r. słuchacz 
Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu, a do 11 IX 1949 r. dowódca plutonu podchorążych w 
Oficerskiej Szkole Polityczno-Wychowawczej w Łodzi w stopniu podporucznika. Od 14 XI 1949 r. dowódca 
kompanii w przeformowanej OSPolit (od lipca 1951 r. w stopniu porucznika, a od kwietnia 1954 r. w stopniu 
kapitana). Od 22 IX 1954 r. słuchacz ASG (do 30 IX 1957 r. kiedy ukończył studia wyższe na fakultecie 
ogólnowojskowym, później w ramach urlopu pozostał w ASG i w kwietniu 1958 r. ukończył liceum 
ogólnokształcące dla pracujących i zdał maturę). Od 30 IX 1957 r. naznaczony na stanowisko starszego 
pomocnika szefa sztabu w 40. pz 10. DPanc w Opolu (w rzeczywistości nie objął nigdy tego stanowiska). Od 
15 IV 1958 r. w dyspozycji szefa WSW (dopiero 30 IV 1958 r. powrócił z urlopu), następnie mianowany od 2 
V 1958 r. starszym pomocnikiem szefa ds. kontrwywiadu w Oddziale WSW Gliwice, później na tym samym 
stanowisku w Oddziale WSW Wrocław (od 24 VI 1958 r.). Od 1 IX 1959 r. słuchacz KDO kontrwywiadu w 
OS WSW z pozostaniem na dotychczasowym stanowisku. Od 19 V 1960 r. starszy pomocnik szefa Oddziału 
I Zarządu WSW SOW (od października 1960 r. w stopniu majora), następnie, od 25 III 1966 r. szef Wydziału 
I i jednocześnie zastępca szefa Oddziału WSW Wrocław (od lipca 1966 r. w stopniu podpułkownika). Od 11 
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 W dniach 11 marca do 3 kwietnia 1968 r. kadra, słuchacze i żołnierze służby 

zasadniczej OS WSW zostali wysłani do stolicy w celu „zabezpieczenia obiektów 

komunalnych i pilnowania porządku publicznego”, a w rzeczywistości brali udział wraz z 

cywilnym aparatem bezpieczeństwa państwa w pacyfikacji studentów w czasie trwania 

„wydarzeń marcowych”164. 

 Żołnierzy Ośrodka zaangażowano również do udziału w inwazji na Czechosłowację. 

Grupa w składzie 11 oficerów, 10 podoficerów i 176 żołnierzy służby zasadniczej wyjechała 

20 sierpnia 1968 r. do Kłodzka, gdzie o godzinie 22.10 otrzymała rozkaz przekroczenia 

granicy z „bratnim narodem” w Nachodzie i skierowania się do Hradec-Kralovych do 

dyspozycji szefa Zarządu WSW 2. Armii, płk. Edmunda Buły. Z grupy tej utworzono 

batalion z pięcioma plutonami, którego zadaniem była ochrona stacji radiolokacyjnej 2. 

Armii, zabezpieczenie zajętych rozgłośni radiowych oraz patrolowanie rejonu zgrupowania 

sztabu 2. Armii. 16 września tego roku 92 szeregowców i podoficerów wyjechało z OS 

WSW do Czechosłowacji w celu wymiany stacjonujących tam żołnierzy165. 

 Także w kraju starano się wykorzystać siły OS WSW. 26 sierpnia 1968 r. skierowano 

75 żołnierzy służby zasadniczej z Ośrodka do dyspozycji szefa Zarządu WSW WOW w celu 

wykonywania doraźnych działań na terenie Warszawy166. 

                                                
VI 1967 r. mianowany szefem Wydziału I Zarządu WSW SOW, a od 23 III 1968 r. p.o. komendanta OS WSW, 
aż w końcu komendanta tego Ośrodka (od 6 XII 1968 r., od maja w stopniu pułkownika). Od 18 XI 1975 r. 
zastępca dowódcy Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim 
Wschodzie. Po powrocie, od 25 V 1976 r. na stanowisku komendanta OS WSW. Od 20 VI 1983 r. 
oddelegowany został do Jednostki Wojskowej 2000 w celu przygotowania do pracy na stanowisku attaché. Od 
14 XI 1983 r. pełnił funkcję attaché wojskowego przy Ambasadzie PRL w Bukareszcie (do 14 XI 1987 r.). W 
tym czasie spowodował śmiertelny wypadek samochodowy na terenie Węgierskiej Republiki Ludowej, z tego 
względu został skazany przez Sąd WOW w Warszawie w dniu 11 XII 1987 r. na 1 rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 2 lata. Od następnego dnia, tj. od 12 XI 1987 r. pozostawał w dyspozycji szefa WSW, a od 
5 XII tego roku objął stanowisko oficera w dyspozycji szefa WSW (na etacie Szefostwa w stopniu generała 
brygady). W stan spoczynku przeszedł 6 VI 1988 r. w stopniu pułkownika. W 1973 r. ukończył Kurs z Teorii 
Organizacji i Zarządzania przy Sztabie Generalnym WP. W 1965 r. ukończył wyższe studia zawodowe na 
Uniwersytecie Wrocławskim (studia pierwszego stopnia). Znał język niemiecki i rosyjski. Zob. AIPN, MON, 
2174/8374, Teczka Akt Personalnych Ludwika Kuropatwy, s. Stanisława; 
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/69801 (dostęp 10 II 2021 r.). 
163 AIPN, SWSW, 2386/24584, Kronika Ośrodka… [tom 2], s. 354. Zgodnie z rozkazem dowódcy 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dniem 12 VI 1968 r. ppłk Ludwik Kuropatwa przejął obowiązki 
dowódcy garnizonu Mińsk Mazowiecki. AIPN, SWSW, 2386/18408, Rozkaz dowódcy garnizonu Mińsk 
Mazowiecki nr 051 dotyczący przyjęcia obowiązków dowódcy garnizonu, 14 VI 1968 r., k. 156. 
164 AIPN, SWSW, 2386/24584, Kronika Ośrodka… [tom 2], s. 355. 
165 AIPN, SWSW, 2386/24584, Kronika Ośrodka… [tom 2], s. 370–372 i 375; ibidem, 2386/18408, Rozkaz 
specjalny komendanta Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 091, 9 X 1968 r., k. 277–280. 
Dla samej organizacji punktów izolacyjnych wykorzystano 200 oficerów, podoficerów i żołnierzy 
wydzielonych z OS WSW. Zob. AIPN, Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego, 02958/15, 
Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” [opracowane przez zastępcę 
szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 30. 
166 Brak informacji co zabezpieczali żołnierze służby zasadniczej z OS WSW. AIPN, SWSW, 2386/24584, 
Kronika Ośrodka… [tom 2], s. 372. 
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2. Szkolenia poza OS WSW 
 Wszelkie kursy poza Ośrodkiem Szkolenia WSW odbywały się w poszczególnych 

pomieszczeniach organów WSW (Szefostwa WSW bądź terenowych jednostek), w innych 

ośrodkach szkolenia i szkołach wyższych na terenie kraju oraz w ZSRS. Pierwsze przyjęcia 

na studia w akademiach wojskowych rozpoczęło się już w kwietniu 1957 r., kiedy szef WSW 

powołał komisję dla rozparzenia raportów oficerów WSW ubiegających się o przyjęcie na 

studia167. 

 W 1957 r. w ramach podnoszenia kwalifikacji zorganizowano w Szefostwie WSW, 

zarządach OW (równorzędnych) oraz w jednostkach terenowych WSW szkolenia dla 

oficerów i podoficerów nadterminowych z podziałem na kursy z zakresu kontrwywiadu (dla 

oficerów), z zakresu służby dochodzeniowej i porządkowej (dla oficerów i podoficerów 

nadterminowych). Te pierwsze kursy ruszyły prawdopodobnie w kwietniu i trwały sześć 

miesięcy, a kończyło je kolokwium z zakresu przygotowania prawno-dochodzeniowego168. 

Płk Edward Radzieńczak tak podsumował pierwsze szkolenia: „Szkolenie jest niezbędne, 

bo to cośmy dali naszym żołnierzom w okresie tego przeszkolenia krótkoterminowego to 

jest mało i trzeba nadal szkolenie prowadzić. W tej chwili my jednolitego planu szkolenia 

nie narzucamy, a każdy z własnej inicjatywy może szkolenie takie zorganizować zgodnie z 

regulaminami i naszymi potrzebami – przede wszystkim w zakresie zaznajomienia z 

kryminalistyką, rozwijania tężyzny fizycznej, dalszego zaznajamiania z chwytami dżudo 

itp.”169 

 Osobno doszkalano oficerów zajmujących kierownicze stanowiska w organach 

WSW (według podziału na grupy). Kursy te rozpoczęły się 9 listopada i trwały do czerwca 

1958 r. w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00170. Z zakresu służby dochodzeniowej i 

porządkowej program przewidywał zaznajomienie się z prawem i procesem karnym, 

nauczenie się prawidłowego kwalifikowania przestępstw i sporządzania aktu oskarżenia 

                                                
167 Komisja działała w składzie: płk Isser Rabinowicz (przewodniczący), mjr Jan Kubacki i kpt. Stanisław 
Pochmara. Miała za zadanie przedłożyć szefowi WSW listę kandydatów na studia wojskowe do dnia 5 IV 1957 
r. a w przypadku Akademii Wojskowo-Politycznej do dnia 1 VI. Zob. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz dzienny 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 050, Warszawa, 3 IV 1957 r., k. 131. 
168 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0212 w sprawie 
przeprowadzenia kolokwiów z szkolenia oficerów służby porządkowej, 20 IX 1957 r., k. 240–244. 
169 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek 
lutego 1957 r.], k. 85. 
170 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0253, 17 X 1957 r., k. 329–330; 
ibidem, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 050/C, Warszawa 8 XI 1957 r., k. 144–
145. 
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oraz taktyki ogólnowojskowej i specjalnej, a także z samoobrony171. Podobny zakres 

tematów przewidziano na kursach dla oficerowie kontrwywiadu wojskowego: prawo karne 

materialne i procesowe, kryminalistyka oraz taktyka ogólna i specjalna172. Jednak kursy te, 

odnośnie oficerów kontrwywiadu, nie przyniosły spodziewanego efektu, wynikiem czego 

było przeprowadzenie kolejnych szkoleń w okresie 1 października 1958 r. do 30 czerwca 

1959 r. Oprócz zajęć z zakresu kontrwywiadu, prawa, kryminalistyki i przedmiotów 

ogólnowojskowych wprowadzono także obowiązkowo nauczanie języków obcych173. 

 Wykształcenie samych oficerów poszczególnych pionów WSW obrazuje poniższa 

tabela: 

 

Tabela nr 24. Wykształcenie oficerów z poszczególnych pionów WSW na przełomie lat 1958/1959 

Wykształcenie 

Pion kontrwywiadu 

Pion 
obserwacji 
i techniki 

operacyjnej 

Pion porządkowy 

szefowie 
i 
zastępcy 
szefów 
zarządów 

szefowie i zastępcy 
szefów 
oddziałów/wydziałów 

pozostali 
oficerowie oficerowie 

szefowie zarządów, 
oddziałów/wydziałów 
i ich zastępcy 

pozostali 
oficerowie 

Ogólne: 
wyższe - 1 8 - 2 7 
średnie 9 46 175 22 24 140 
niepełne średnie 3 16 117 60 12 243 
podstawowe   1 2 1   17 
studiujący 2 18 16   2 9 

uzupełniający 
wykształcenie 
średnie 1 14 18 54 8 213 

nieuzupełniający 
wykształcenia 
średniego - 2 18 7 4 47 
                                                
171 Zob. AIPN, SWSW, 3426/91, Wskazówki, programy tematyczne wraz z wykazem lektur i program 
samokształcenia (wrzesień 1957 r.) do rozkazu szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0253, 17 X 1957 r., 
k. 331–366. 
172 Zob. AIPN, SWSW, 3426/91, Program szkolenia oficerów KW WSW (październik 1957 r.) do rozkazu 
szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0253, 17 X 1957 r., k. 367–373. 
173 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0017/B, Warszawa 12 IX 
1958 r., k. 28–32; ibidem, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 019/C w sprawie nauczania 
języków obcych, Warszawa 27 IX 1958 r., k. 35–38; ibidem, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 022/C w sprawie uzupełnienia zarządzenia nr 019/C z dnia 27 IX 1958 r. o nauczaniu języków 
obcych, 28 X 1958 r., k. 51–52. Planowano przeszkolić obowiązkowo wszystkich oficerów kontrwywiadu z 
co najmniej jednego języka zachodnio-europejskiego. Zob. ibidem, 2386/18956, Perspektywiczny plan 
szkolenia kadry Wojskowej Służby Wewnętrznej na lata 1959–1965 (projekt), b.d. [1958/1959], k. 238. 
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Wojskowe: 
wyższe 
wojskowe - 2 14 - 4 2 
szkoły oficerskie 8 19 81 9 15 101 
Fachowe: 
OSI 6 26 198 47 10 271 
KDO 4 35 127 21 23 164 
inne kursy i 
szkolenia 
fachowe 1 9 44 6 4 74 
Ogólna ilość 
oficerów 12 64 302 83 38 407 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18956, k. 236-237. 
 

 Dla kierownictwa WSW stan wykształcenia kadr dalej był niezadawalający, co 

więcej, uznano, że nie pozwala to „na należyte wykonanie zadań stojących przed Wojskową 

Służbą Wewnętrzną”. Niska była ilość oficerów z wyższym wykształceniem zarówno 

wojskowym jak i ogólnym. Głównie chciano aby oficerowie kończyli studia prawniczo-

humanistyczne. Liczono jednak, że w ciągu dwóch lat uda się oficerom pokończyć chociaż 

średnie szkoły. Narzekano także, że szkolenia wojskowe nie są dostosowane do potrzeb 

oficerów WSW174. 

 Jeżeli chodzi o fachowe szkolenia to kierownictwo Szefostwa WSW miało ustalić, 

że do pełnienia służby na stanowisku do etatu kapitana włącznie wystarczyła oficerowi 

wiedza nabyta w szkole oficerskiej, natomiast stanowisko o stopniu etatowym majora 

wymagało skończenia odpowiedniego KDO w OS WSW. Jeżeli chodzi o stopnie etatowe 

podpułkowników i pułkowników miała obowiązywać zasada, że trzeba mieć skończone 

wyższe wykształcenie, które zastąpiono wysyłając oficerów na WKDO. „WKDO 

pomyślane więc zostały jako skrócone wyższe studia (coś zastępczego) i miały uprawniać 

do zajmowania stanowisk, gdzie zasadniczo wymagane są studia wyższe”175. 

 Obowiązkowe dla wszystkich były też szkolenia polityczne według wytycznych i 

programu zatwierdzonego przez Główny Zarząd Polityczny WP. Zajęcia miały się odbywać 

w ramach godzin służbowych w okresie 1 grudnia 1958 r. do 30 września 1959 r. z 

podziałem na grupy oficerów (z kierownikami grup szkoleniowych: ppłk. Czesławem 

                                                
174 AIPN, SWSW, 2386/18956, Perspektywiczny plan szkolenia kadry Wojskowej Służby Wewnętrznej na lata 
1959–1965 (projekt), b.d. [1958/1959], k. 237–238. Stamtąd też cytat. 
175 AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, Zarys historyczny powstania i działalności organów 
kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 14. Stamtąd też 
cytat. 



412 

Kiszczakiem, kpt. Bernardem Kędzierskim, ppłk. Wacławem Kryńskim. mjr. Marianem 

Swatem, mjr. Adamem Szmigielskim), podoficerów (z kierownikami grup: mjr. Michałem 

Wasilewskim oraz kpt. Marianem Myśliwcem) i szeregowych służby zasadniczej (z 

kierownikami grup: kpt. Czesławem Paradowskim oraz por. Józefem Peslakiem)176. 

 Szef WSW zarządził także obowiązkowe zajęcia okresowe z wychowania 

fizycznego dla oficerów i podoficerów zawodowych Szefostwa WSW na basenie pływackim 

i boiskach sportowych WKS „Legia”. Zajęcia takie odbywały się w grupach (każda grupa 

miała raz w tygodniu zajęcia) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–9.00177. Szybko 

jednak nastąpiła zmiana, bo od połowy czerwca do końca września 1959 r. podzielono 

oficerów i podoficerów na dwie grupy, a zajęcia prowadzone były co tydzień we wtorki i 

piątki w godzinach od 7.15 do 10.00 (pływanie, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka) wraz 

ze zorganizowanym wyjazdem na stadion „Legii” i przyjazdem do Szefostwa WSW. 

Prawdopodobnie żołnierze unikali tych obowiązkowych zajęć, bo rozkaz przewidywał 

zwolnienie od nich tylko wypisane przez lekarza WAG Szefostwa WSW. Co miesiąc też 

kierownicy grup mieli składać meldunek o frekwencji i przebiegu zajęć. W razie 

niesprzyjających warunków pogodowych zajęcia z samej gimnastyki odbywały się w tych 

samym czasie w sali gimnastycznej Szefostwa WSW178. Poszerzone zajęcia z wychowania 

fizycznego powodowały utrzymanie dobrej kondycji. W Szefostwie WSW dużym 

zainteresowaniem cieszyła się piłka nożna. Już 26 czerwca 1957 r. drużyna Szefostwa WSW 

zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach piłkarskich Instytucji Centralnych MON o puchar 

szefa CWKS. Sukces ten powtórzyła 29 listopada 1958 r., 19 listopada 1959 r. oraz 17 

listopada 1960 r. zajmując co roku pierwsze miejsca w Mistrzostwach Kół Sportowych IC 

MON o Puchar Stołeczny Klubów Oficerskich garnizonu warszawskiego179. 

 Już wcześniej szef WSW powołał sześcioosobową komisję organizacyjną sportu 

masowego w Szefostwie WSW, której zadaniem było zorganizowanie sekcji: piłki nożnej, 

                                                
176 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 024/G w sprawie szkolenia 
politycznego oficerów, podoficerów i szeregowców Szefostwa WSW na rok szkoleniowy 1958/[19]59, 
Warszawa 19 XI 1958 r., k. 54–55. 
177 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 62 w sprawie wprowadzenia 
obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla oficerów i podoficerów zawodowych Szefostwa WSW, 3 
IV 1959 r., k. 156–157; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 117 w sprawie okresowego 
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na basenie pływackim i boiskach sportowych WKS „Legia”, 4 
VI 1959 r., k. 270. 
178 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 120 w sprawie prowadzenia 
zajęć z wychowania fizycznego w okresie letnim, 15 VI 1959 r., k. 288–292. 
179 AIPN, Biblioteka, 2603/3059, Kronika osiągnięć sportowych Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 
październik 1983 r., b.p. 
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strzelecką, tenisa stołowego i ziemnego, szachową, motorową, siatkówki i koszykówki180. 

Organizowano także kursy instruktorsko-metodyczne z chwytów samoobrony181. 

 W kwietniu 1957 r. szef WSW zatwierdził skład Zarządu Koła Sportowego 

Szefostwa WSW i Oddziału WSW Warszawa w składzie mjr Tadeusz Muszel 

(przewodniczący), por. Ryszard Kaźmierczak (wiceprzewodniczący), sierż. Jan Ziomek 

(sekretarz), mjr Jerzy Przyborowski, mjr Aleksander Wójtowicz, kpt. Czesław Paradowski, 

kpt. Antoni Wiraszko, por. Leszek Piotrowski, sierż. Czesław Popiołek182. 

 Od samego początku powstania organów WSW stawiano na zawody sportowe183 – 

pierwsze, o mistrzostwo Szefostwa WSW odbyły się w dniach 24–26 maja 1957 r., gdzie 

oficerowie i podoficerowie (w tym nadterminowi) oraz szeregowi służby zasadniczej 

podzieleni na drużyny reprezentujące Szefostwo WSW, Oddział WSW Warszawa, 

Kompanię Piechoty WSW, 40. Kompanię Wartowniczą i 90. Kompanię Samochodową 

uczestniczyli w rozgrywkach piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego i strzelaniu z 

KBKS-u184. Podobnie było zresztą w następnych latach185. To przyniosło efekty. Organa 

WSW były w 1965 r. bardzo dobrze oceniane pod względem sprawności fizycznej przez 

komisję MON186. 

 W ramach szkolenia oficerowie pionu dochodzeniowo-śledczego WSW: płk. 

Edward Radzieńczak, płk Mieczysław Turkiewicz, ppłk Zdzisław Michałowski, ppłk 

Edward Zając, mjr Zdzisław Bednarski oraz kpt. Wacław Szwugier uczestniczyli w procesie 

                                                
180 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012, Warszawa 14 I 
1958 r., k. 21; ibidem, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 013, Warszawa 14 I 1958 r., 
k. 22. 
181 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-140 w sprawie oceny 
przeprowadzonych kursów instruktorsko-metodycznych z chwytów samoobrony, k. 17 VI 1960 r., k. 340–341. 
182 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 070 w sprawie zatwierdzenia 
składu Zarządu Koła Sportowego Szefostwa WSW i Oddziału WSW Warszawa, 30 IV 1957 r., k. 191. 
183 „Wychowanie fizyczne, sport i szkolenia samoobrony spełniają w organach Wojskowej Służby 
Wewnętrznej ważną rolę w rozwoju sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich oraz podnoszeniu stanu 
zdrowia i przygotowania całego stanu osobowego do lepszego wykonywania codziennych obowiązków i zadań 
stojących przed Wojskową Służbą Wewnętrzną”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej nr Pf-276, 10 XI 1965 r., k. 726. 
184 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 074, 7 V 1957 r., k. 201–207. 
Program zawodów i regulaminy zostały podpisane 3 V 1957 r. przez przewodniczącego Zarządu Koła 
Sportowego, mjr. Tadeusza Muszela. 
185 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 103 w sprawie przeprowadzenia 
zawodów w piłce siatkowej o puchar przechodni szefa WSW, 11 V 1960 r., k. 260–262. W maju 1961 r. także 
w OS WSW rozegrano wewnętrzne zawody w siatkówkę i piłkę nożną o puchary przechodnie. W obu 
dyscyplinach zwyciężyła kompania obsługi Ośrodka. Zob. AIPN, SWSW, 2386/24583, Kronika Ośrodka…, 
s. 112. 
186 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-276, 10 XI 1965 r., k. 
726–730. 
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Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina biorąc udział w rozprawie 

sądowej187.  

 Oficerowie obserwacji i techniki operacyjnej od 20 sierpnia 1957 r. zostali 

skierowani na miesięczny Kurs Przeszkolenia, który został zorganizowany w Warszawie, 

prawdopodobnie w budynku Oddziału III SWSW. Kierownikiem kursu został wyznaczony 

zastępca szefa Oddziału III SWSW, mjr Wacław Kryński188. 

 Podobnie oficerowie i podoficerowie nadterminowi WSW uczestniczyli na 

przełomie lat 1958/1959 w kursie techników kryminalistycznych w Ośrodku Szkolenia MO 

w Legionowie189. W latach sześćdziesiątych podoficerowie WSW będą kierowani na kursy 

techników kryminalistycznych do Ośrodka Szkolenia Oficerów MO w Łodzi190. 

 Oficerowie WSW byli kierowani również na kursy kontrwywiadowcze do Centrum 

Wyszkolenia MSW w Legionowie czy na kursy specjalistyczne organizowane przez Biuro 

„B” MSW191. Uczęszczali także do szkół i ośrodków wojskowych, np. Ośrodka Szkolenia 

Ogólnego nr 3 przy Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu192. 

 W ramach podnoszenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń uznano, że powinien 

być wydawany przez pion kontrwywiadu miesięcznik pt. „Biuletyn Operacyjny WSW”. 

Szef WSW wskazał szefa Zarządu I Szefostwa WSW jako odpowiedzialnego za wydawanie 

„Biuletynu” i systematyczną pracę redakcji (w październiku 1958 r. miał wyjść pierwszy 

numer). W komitecie redakcyjnym jako przewodniczący miał zasiadać szef Oddziału IV 

Zarządu I SWSW, a członkami redakcji mieli być oficerowie Oddziału I, II, III i IV Zarządu 

I, Oddziału IV (redaktor techniczny) Szefostwa WSW oraz z zarządów WSW OW i 

                                                
187 AIPN, Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, 2548/1, Pismo szefa Zarządu II SWSW nr CA-1124/28/57 do 
przewodniczącego Wydziału VII Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy, 12 IX 1957 r., k. 535. 
188 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0169 dot. zorganizowania 
miesięcznego Kursu Przeszkolenia dla pracowników III Oddziału Szefostwa WSW oraz Wydziałów III 
Zarządów WSW i Sekcji III Oddziału WSW MW, 7 VIII 1957 r., k. 151–152. 
189 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 028 w sprawie udzielenia nagród 
oficerom WSW, absolwentom kursu w Ośrodku Szkolenia MO w Legionowie, 10 II 1959 r., k. 77. 
190 AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-251 1 sprawie 
wyróżnienia podoficerów zawodowych WSW przebywających na kursie techników kryminalistycznych w 
Ośrodku Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej w Łodzi, 19 X 1965 r., k. 654 
191 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 075, Warszawa, 8 V 
1957 r., k. 208; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0103, Warszawa, 11 VI 1957 r., k. 
264; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0107, Warszawa, 19 VI 1957 r., k. 278. W 
kwietniu 1962 r. odbył się czterodniowy kurs dla kierowców-wywiadowców Oddziału III SWSW w bazie 
transportowej Biura „B” MSW, zob. AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 080 w sprawie zorganizowania szkolenia dla kierowców-wywiadowców Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
30 III 1962 r., k. 171–174. 
192 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz dzienny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0217, Warszawa 21 IX 
1957 r., k. 251. 
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równorzędnych193. We wrześniu 1958 r. szef WSW powołał redakcję w składzie: płk. 

Władysław Halbersztadt (przewodniczący), mjr Marian Swat (redaktor techniczny, 

odwołany 6 kwietnia 1959 r.) oraz ppłk Jerzy Markuszewski, ppłk. Zbigniew Siekierzycki, 

mjr Jerzy Przyborowski, mjr Stanisław Kozoł, mjr Henryk Szczygielski, mjr Leopold Celin, 

kpt. Aleksander Śliwiński, kpt. Edmund Jeziorski, kpt. Leon Drążkowski, kpt. Antoni 

Wański194.  

 Szefostwo WSW miało wobec „Biuletynu Operacyjnego WSW” dość ambitne plany 

- chciano na jego łamach wymieniać doświadczenia poszczególnych pionów WSW oraz 

pionów operacyjnych MSW, opisywać „problemy polityczne związane z pracą operacyjną”, 

omawiać problemy pracy kontrwywiadowczej, publikować tłumaczenia, streszczenia i 

recenzje prac obcojęzycznych związanych z wywiadem i kontrwywiadem, z którymi warto 

zapoznać oficerów WSW, informować oficerów o faktach i wydarzeniach które nie były 

podawane przez prasę195. 

 W kwietniu 1959 r. w związku z utworzeniem etatu powielarni Szefostwa WSW za 

terminowe drukowanie i rozsyłanie „Biuletynu Operacyjnego WSW” odpowiedzialnym 

został kierownik Kancelarii Oddziału IV Szefostwa WSW196. 

 W następnym roku także dla służby porządkowej powołano „Biuletyn Pionu 

Porządkowego WSW”, który miał wychodzić raz na kwartał. Szef WSW pod koniec 

kwietnia 1959 r. powołał oficjalnie redakcję, mimo, że w lutym tego roku zdążył wyjść już 

pierwszy numer. Odpowiedzialnym za właściwą pracę komitetu redakcyjnego, który dwa 

razy w roku miał się zbierać w pełnym składzie, został szef Zarządu II SG WP. Do komitetu 

redakcyjnego zostali powołani: ppłk Aleksander Dzwonek (przewodniczący), kpt. Henryk 

Dyniewicz (sekretarz), mjr Tadeusz Muszel (redaktor techniczny) oraz mjr Zdzisław 

Bednarski, mjr Zdzisław Mazurkiewicz, kpt. Bogusław Broda, kpt. Stanisław Jamorek, kpt. 

Mieczysław Landzberg, kpt. Stefan Korzeniowski, kpt. Emilian Stański, por. Lucjan Feja, 

por. Józef Sługodzki, por. Henryk Zawadzki. Uznano, że za artykuły opublikowane w 

kwartalniku będą płacone honoraria, chyba, że materiały będą „pisane z urzędu”197. W 1960 

                                                
193 AIPN, SWSW, 3426/94, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0255 w sprawie wydawania 
Biuletynu Operacyjnego WSW, 14 VIII 1958 r., k. 92–93. 
194 AIPN, SWSW, 3426/94, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0280 w sprawie powołania 
Komitetu redakcyjnego Biuletynu Operacyjnego WSW, 9 IX 1958 r., k. 167. 
195 AIPN, SWSW, 3426/94, Wytyczne w sprawie wydawania Biuletynu Operacyjnego WSW i pracy Komitetu 
Redakcyjnego [14 VIII 1958 r.], k. 94–95. 
196 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 065 w sprawie częściowej 
zmiany rozkazu szefa WSW nr 280 z dnia 9 IX 1958 r., 6 IV 1959 r., k. 160. 
197 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 80 w sprawie wydawania 
Biuletynu Pionu Porządkowego WSW, 23 IV 1959 r., k. 195–198. 
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r., kiedy powstał Oddział Kadr i Szkolenia, szef WSW powierzył szefowi tego oddziału 

wydawanie biuletynów zarówno dla służby prewencji („Biuletyn Pionu Porządkowego 

WSW”), jak i kontrwywiadowczej („Biuletyn Operacyjny WSW”)198. W związku z 

rozkazem szefa WSW, szef Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW, mjr Zenon Duda199 wydał 

wytyczne w sprawie obu periodyków. W wytycznych tych powtórzony został cel wydawania 

biuletynów – wprowadzono także do każdego z periodyków działy tematyczne. W 

„Biuletynie Operacyjnym WSW” były cztery działy (I. Operacyjny, II. Streszczenia, 

tłumaczenia i recenzję, III. Kronika i dokumenty, IV. Odpowiedź redakcji), a w „Biuletynie 

Służby Porządkowej” pięć działów (I. Dochodzeniowo-porządkowy, II. Odpowiedzi 

redakcji i wywiadów, III. Przeglądu ustawodawstwa, IV. Zarządzeń, instrukcji i okólników, 

V. Humoru). „Biuletyn Operacyjny WSW’ od 1961 r. miał być wydawany w cyklu 

dwumiesięcznym, natomiast periodyk pionu prewencji dalej był utrzymany w systemie 

                                                
198 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0100 w sprawie wydawania 
biuletynów szkoleniowych, 7 V 1960 r., k. 251–252. 
199 Zenon Duda urodził się 3 IV 1925 r. (podawał też datę 5 IV 1925 r.) w Bidzinach (pow. Miechowski), jako 
syn Jana (robotnik) i Honoraty z domu Zoła (robotnica). Od 28 II 1946 r. członek PPR, następnie PZPR, od 
marca 1946 r. także członek ZWM. Do 1939 r. ukończył siedem klas szkoły powszechnej. W czasie wojny 
pracował na roli, a od marca 1941 r. do października 1945 r. przebywał w Niemczech na robotach 
przymusowych, a następnie w obozie przesiedleńczym. W październiku 1945 r. wrócił do kraju, gdzie od 
lutego następnego roku pracował jako zastępca kierownika Wydziału Transportowego w redakcji „Trybuna 
Robotnicza”. W „odrodzonym” WP od 1 X 1947 r. Skierowany został jako kursant do Oficerskiej Szkoły 
Polityczno-Wychowawczej w Łodzi, następnie odbywał praktyki w OZI nr 5 (od 4 V 1948 r.), później został 
skierowany do OSI (od 31 VII 1948 r.). Od 27 II 1949 r. znów skierowany na praktyki, tym razem do Oddziału 
II GZI, później już mianowany oficerem informacji Oddziału II GZI, a następnie starszym oficerem informacji 
Wydziału II Oddziału II GZI (od 1 I 1950 r.). Od 21 XII 1950 r. oficer informacji Wydziału III Oddziału I GZI, 
a od 1 IV 1951 r. starszy oficer informacji tejże komórki GZI. Od 1 V 1952 r. starszy oficer informacji Oddziału 
IV Zarządu I GZI, a od 1 VII 1952 r. znalazł się w dyspozycji szefa Oddziału Kadr GZI. Od 1 VIII 1952 r. 
wykładał przedmioty specjalne w OSI, następnie mianowany został starszym wykładowcą Cyklu Wyszkolenia 
Specjalnego nr 2 (od 20 XII 1954 r.), a od 12 V 1955 r. w Oddziale Organizacyjnym GZI jako starszy oficer 
informacji, a od 2 VIII 1956 r. jako szef Wydziału I. Po przeformowaniu w WSW, od 28 I 1957 r. jako szef 
Wydziału I Oddziału Ogólnego (Oddział V) Szefostwa WSW, a wraz z nowym etatem, od 19 VI 1957 r. szef 
Wydziału I Oddziału IV SWSW (organizacyjny). Od 21 IX 1957 r. cz.p.o szefa, następnie zastępca szefa (od 
7 X 1957 r.) i ostatecznie szef Oddziału IV SWSW (od 15 IV 1959 r.). Od 23 I 1960 r. szef Oddziału Kadr 
SWSW, a po przekształceniach, szef Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW (od 16 IV 1960 r., opiniowany jako 
„jeden z najzdolniejszych młodych kierowniczych pracowników Szefostwa WSW”). W latach 1955–1956 był 
słuchaczem Rocznego Kursu Doskonalenia przy Szkole Aktywu Kierowniczego KdsBP (zaliczony w 1960 r. 
jako KDO WSW). Od 29 VII 1961 r. skierowany na WKDO KGB do ZSRS. Po ukończonym kursie został 
szefem Oddziału WSW 1. Korpusu OPK (od 23 VIII 1962 r.), następnie, ze względu na stan zdrowia, p.o. 
szefa (od 3 VIII 1967 r.) i szef Oddziału Szkolenia i Analiz SWSW (od 25 V 1968 r.). Od 28 VI 1974 r. na 
stanowisku oficera w dyspozycji szefa WSW (na etacie Szefostwa), ale od czerwca 1973 r., ze względu na 
przebyte dwa zawały, właściwie nie pełnił żadnych funkcji. 16 I 1975 r. przeszedł w stan spoczynku. W 1958 
r. ukończył liceum ogólnokształcące dla pracujących w Warszawie i zdał maturę. W 1966 r. obronił tytuł 
magistra historii na Wydziale Historyczno-Politycznym WAP, a w 1971 r. uzyskał (także na tym wydziale 
WAP) tytuł doktora nauk historycznych broniąc pracy pt. „Organizacja i zarys działalności organów Informacji 
WP w latach 1943–1948”. Słabo znał język niemiecki i rosyjski. Według Michała Chęcińskiego Duda podczas 
służby w WSW stał się „totumfackim gen. Kokoszyna”. CAW, TAP, 1643/79/93, Teczka Akt Personalnych 
Dudy Zenona, s. Jana; List Michała Chęcińskiego do Jerzego Giedroycia, Jerusalem, 7 XII 1977 r. [w:] „Mam 
na Pana nowy zamach…: Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii, t. 1, 
wybór i opr. S.N. Nowinkowski, R. Stobiecki, Łódź-Paryż 2019, s. 250. 
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kwartalnym. Redagowaniem periodyków zajmował się Wydział II Oddziału Kadr i 

Szkolenia SWSW, który miał za zadanie zamawiać artykuły u poszczególnych oficerów 

WSW, robić korektę i przedstawiać złożony numer do oceny szefom Zarządu I i II SWSW. 

Ostatecznie każdy numer periodyku organów WSW zatwierdzał szef WSW200. 

 Dopiero pod koniec 1963 r. unormowano sprawę redakcji i szczegółowy tryb 

wydawania „Biuletynu WSW”. Zarządzeniem 017 szefa WSW powołano nowy Komitet 

Redakcyjny w składzie: płk Mieczysław Grudzień, zastępca szefa WSW ds. politycznych 

(przewodniczący), płk Jan Bitner, zastępca szefa Zarządu I SWSW (zastępca 

przewodniczącego), płk Władysław Anderst, zastępca szefa Zarządu II SWSW, płk Jan 

Markuszewski, zastępca szefa Zarządu I SWSW, płk Zdzisław Michałowski, zastępca szefa 

Zarządu II SWSW, mjr Wacław Szwugier, szef Wydziału II Oddziału Kadr i Szkolenia 

SWSW, kpt. Marian Kuźniarek, starszy pomocnik szefa Wydziału II Oddziału Kadr i 

Szkolenia SWSW (redaktor). Ponieważ ostatecznie postanowiono wydawać wspólny 

periodyk dla obu pionów, wyszczególniono w nim działy tematyczne: I. Zagadnienia 

społeczno-polityczne, II. Praca kontrwywiadowcza i operacyjno-poszukiwawcza, III. Praca 

dochodzeniowo-porządkowa, IV. Różne, V. Odpowiedzi Redakcji. Na oficerów WSW spadł 

obowiązek służbowy pisania do „Biuletynu WSW”, jeżeli bezpośrednio zwróci się o to 

redakcja. Szczególnie szefowie zarządów, oddziałów i wydziałów WSW oraz ich zastępcy, 

a także komendant OS WSW mieli zasilać tekstami łamy periodyku. Za powielanie 

periodyku dalej odpowiedzialny był szef Oddziału IV SWSW201. Wprowadzony tym 

zarządzeniem Statut „Biuletynu Wojskowej Służby Wewnętrznej” wyraźnie podkreślał, że 

wydawanie periodyku ma za zadanie „niesienia pomocy oficerom Wojskowej Służby 

Wewnętrznej w systematycznym podnoszeniu ich fachowych kwalifikacji”. Co ciekawe, 

Komitet Redakcyjny periodyku miał za zadanie w pierwszej kolejności utrzymywać poziom 

ideowy, dopiero w drugiej kolejności fachowy „Biuletynu WSW”202.  

 Periodyk wydawany był w ramach preliminarza wydatków Sztabu Generalnego WP, 

stąd Komitet Redakcyjny składał projekt wydatków do Zarządu I SG WP, z uwzględnieniem 

ewentualnych honorariów autorskich. „Biuletyn WSW” rozprowadzany był bezpłatnie, 

każdy jego numer miał być dostępny w jednostkach WSW203. 

                                                
200 AIPN, SWSW, 3426/62, Wytyczne nr A-079 w sprawie wydawania Biuletynu Operacyjnego i Biuletynu 
Służby Porządkowej Szefostwa WSW, 21 V 1960 r., k. 253–255. 
201 AIPN, SWSW, 3426/78, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 017 w sprawie wydawania 
Biuletynu Wojskowej Służby Wewnętrznej, 30 XII 1963 r., k. 69–71. 
202 AIPN, SWSW, 3426/78, Statut Biuletynu Wojskowej Służby Wewnętrznej, 21 XII 1963 r., k. 72–74. 
203 Ibidem, k. 75. 
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 Już wcześniej w ramach wydawnictwa Szefostwa WSW wydano kilka publikacji 

szkoleniowych: Eliasa M. Zachariasa – „Tajne misje. Zapiski oficera wywiadu” (przekład z 

języka rosyjskiego), Ladislasa Farago – „Wojna mózgów. Anatomia szpiegostwa i 

wywiadu”, Harry’ego Howe’a Ransoma – „Wywiad centralny a bezpieczeństwo narodowe” 

(tłumaczenie z języka angielskiego), Waltera Schellenberga – „Pamiętniki” (przekład z 

języka angielskiego)204. 

 „Wobec nieustannego postępu nauki i techniki, pociągające za sobą stały rozwój i 

przemiany we wszystkich dziedzinach wiedzy wojskowej wykształcenie zawodowe 

oficerów w dobie obecnej nigdy nie może być uważane za zakończone”. W myśl tej zasady 

(oraz zgodnie z rozkazem ministra obrony narodowej nr 7/MON z 29 lutego 1960 r. oraz 

wytycznymi szefa Sztabu Generalnego WP z tego samego dnia) powołano, dla lepszego 

samokształcenia oficerów, Koło Wiedzy Wojskowej przy Szefostwie WSW205.  

 Oprócz kursów kontrwywiadowczych czy dokształcających zarówno z języków jak 

i wiedzy ogólnej Szefostwo WSW zorganizowało także kurs pisania na maszynie dla 68 

oficerów Szefostwa WSW, który poprowadziły dwie pracownice cywilne, Halina Knapiuk 

(starsza referentka Zarządu I) i Jadwiga Pocheć (starsza referentka Oddziału IV)206. Podobne 

kursy prowadzili także szefowie poszczególnych zarządów okręgów (równorzędnych)207. 

 Przy Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie 

utworzono w 1960 r. Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów WSW (WKDO WSW)208. Był 

to efekt zarządzenia ministra obrony narodowej nr 046/MON z 4 czerwca 1959 r., w którym 

zobowiązał kadrę dowódczą do podnoszenia kwalifikacji fachowych i ogólnowojskowych 

przez skończenie wyższych studiów wojskowych lub cywilnych. Podnoszenie kwalifikacji 

miało trwać do końca 1965 r., a w razie nie wypełnienia tego obowiązku oficerowie mieli 

być wyznaczani na niższe stanowiska służbowe209. Minister Obrony Narodowej wydał także 

                                                
204 AIPN, Kolekcja Teodora Kufla, 3347/1, Elias M. Zacharias, Tajne misje. Zapiski oficera wywiadu, SWSW, 
Warszawa 1962); ibidem, 3347/2, Ladislas Farago, Wojna mózgów. Anatomia szpiegostwa i wywiadu, SWSW, 
Warszawa 1961; ibidem, 3347/3, Harry Howe Ransom, Wywiad centralny a bezpieczeństwo narodowe, 
SWSW, Warszawa 1959; ibidem, 3347/4, Walter Schellenberg, Pamiętniki, SWSW, Warszawa 1960. 
205 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 145 w sprawie zorganizowania 
Koła Wiedzy Wojskowej przy Szefostwie WSW, 22 VI 1960 r., k. 347. Stamtąd też cytat. 
206 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 90, 25 IV 1960, k. 241. 
207 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr Pf 13/60 – zorganizowanie kursu nauki pisania na maszynie dla oficerów, Gdynia, 19 II 1960 r., k. 25. 
208 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 052 w sprawie zakwalifikowania 
oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej na Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, 17 III 1960 r., k. 155–
157; AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 0216, 7 IX 1960 r., k. 128. 
209 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy wykładu inauguracyjnego [gen. Aleksandra Kokoszyna] 
na WKDO WSW, Warszawa 29 IX 1960 r., k. 51. WKDO zostało powołane zorganizowane na podstawie 
rozkazu ministra obrony narodowej nr 031/MON z 30 IX 1960 r., zob. AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon 
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5 czerwca 1961 r. rozkaz nr Pf-20/MON w którym zobowiązał oficerów WSW do uzyskania 

średniego wykształcenia do końca 1961 r.210 Szefostwo WSW założyło przeszkolenie 

oficerów o etatowym stopniu pułkownika w pionie kontrwywiadowczym i o stopniu 

podpułkownika/pułkownika w pionie porządkowym na studiach o kierunku „mającym 

zastosowanie w służbie WSW”. Takich oficerów w 1960 r. było dziewięćdziesięciu, ale nie 

wszyscy byli w stanie podjąć studia ze względu na charakter pracy, wiek czy stan zdrowia. 

W związku z tym zorganizowano dla nich przy WAP właśnie WKDO WSW. Kurs ten miał 

wobec tego status wyższych studiów. Program przewidywał następujące przedmioty: 

Zagadnienia pracy operacyjnej (332 godz.), Wybrane zagadnienia z prawa i kryminalistyki 

(185 godz.), Wybrane zagadnienia z materializmu dialektycznego i historycznego (68 

godz.), Wybrane zagadnienia z psychologii (48 godz.), Wybrane zagadnienia z historii i 

rozwoju współczesnych doktryn wojennych (36 godz.), Geografia wojenna (30 godz.), 

Szkolenie ogólnowojskowe (495 godz.)211. Dużą nowością było wprowadzenie w organach 

WSW do szkoleń elementów psychologii. Same tematy także nie przypominały tych, które 

wykładano w Oficerskiej Szkole Informacji WP, jak chociażby „Działalność kleru i zadania 

Organów Informacji” czy „Reakcyjne podziemie w służbie obcych wywiadów (okres 

okupacji i po wyzwoleniu Polski)”212.  

 Słuchacze kursu mieli na koniec przedstawić pracę egzaminacyjną. Praca taka była 

pisana przy opiece naukowej konsultanta, który wydawał o niej opinię przed specjalną 

komisją powołaną przez szefa WSW dla dokonania ocen tych prac. W 1961 r. szef WSW 

powołał komisję w składzie: płk Tadeusz Pietrzak (przewodniczący), płk. Jan Bitner, płk. 

Mieczysław Grudzień, ppłk Zdzisław Michałowski, mjr Zenon Duda213. 

                                                
Duda, Zarys historyczny powstania i działalności organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 
roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 14. 
210 Stąd pod koniec czerwca 1961 r. szef WSW powołał komisje we wszystkich zarządach OW 
(równorzędnych) oraz w OS WSW w celu wyjaśnienia okoliczności co do oficerów którzy w terminie nie 
uzyskają świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zgłoszenia propozycji odnośnie zwalniania takich 
oficerów bądź pozostawienia ich w służbie po upływie wyznaczonego im terminu ukończenia szkoły. AIPN, 
SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-133 w sprawie oficerów Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, którzy do końca 1961 r. nie uzyskają średniego wykształcenia, 27 VI 1961 r., k. 259–
261. 
211 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 193 w sprawie powołania 
komisji do opracowania wniosków zawartych w pracach egzaminacyjnych słuchaczy Wyższego Kursu 
Doskonalenia Oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej przy Wojskowej Akademii Politycznej im. F. 
Dzierżyńskiego, 12 IX 1961 r., k. 123; AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy wykładu 
inauguracyjnego [gen. Aleksandra Kokoszyna] na WKDO WSW, Warszawa 29 IX 1960 r., k. 52–53. 
212 Na temat szkoleń w organach GZI zob. AIPN, SWSW, 2386/31457, Teczka wykładów, konspektów i 
programów kursów [OSI WP] – tom I, 1946–1956; AIPN, SWSW, 2386/31458, Teczka wykładów, 
konspektów i programów kursów [OSI WP] – tom II, 1946–1956. 
213 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-91 w sprawie powołania 
komisji dla dokonania oceny prac egzaminacyjnych słuchaczy Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów 
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 W latach 1961–1965 powstało ponad sto prac egzaminacyjnych, dotyczących 

wywiadów obcych, „wrogiego elementu”, środków pracy operacyjnej, rozpracowań 

operacyjnych i poszukiwań, organizacji pracy kontrwywiadowczej, partyjno-politycznej i 

porządkowo-dochodzeniowej, profilaktyki oraz pracy WSW w czasie działań wojennych i 

ćwiczeń wojskowych. Jedna z prac poświęcona była także pracy z pozycji zagranicy214. 

Ostatecznie WKDO zlikwidowano w 1966 r. uznając, że nie jest to jednak równoważne z 

wyższym wykształceniem. Do 1965 r. ukończyło go 121 słuchaczy215. 

 Stałe doszkalanie oficerów spowodowało znaczne podniesienie w ciągu kilku lat ich 

wykształcenia, co prezentuje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 25. Stan wykształcenia i przeszkolenia oficerów WSW 
według stanu z listopada 1964 r. 

Wykształcenie Ilość 
Nie posiadają ukończonego wykształcenia średniego 21 
Bez przeszkolenia wojskowego 9 
Oficerskie i podoficerskie kursy kwalifikacyjne 25 
Szkoły oficerskie 342 
Kursy doskonalenia i przekwalifikowania oficerów WSW 811 
Wyższe kursy doskonalenia oficerów (WSW/inne) 112 
Uczący się na uczelniach cywilnych 242 
Ukończone wyższe wykształcenie cywilne 83 
Uczący się na uczelniach wojskowych 173 
Ukończone wyższe wykształcenie wojskowe 80 
Otwarty przewód doktorski 9 

                                                
Wojskowej Służby Wewnętrznej przy Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego, 3 V 1961 r., 
k. 186–188. 
214 AIPN, SWSW, 2386/19700, Wykaz tematów opracowanych na WKDO WSW w latach 1961–[19]64, b.d., 
k. 180–186. Lista zawiera sto pozycji za lata 1961–1964, jednak nie są to wszystkie prace egzaminacyjne, które 
wtedy zostały opublikowane. Dodatkowo opracowano także m.in.: „Kontrwywiadowcze zabezpieczenie 
jednostek Marynarki Wojennej udających się w rejsy do państw kapitalistycznych” (AIPN, SWSW, 
2386/30721), „Niektóre zagadnienia dot. doboru, opracowania werbunku i pracy z agenturą” (AIPN, SWSW, 
2386/30723), „Praca kontrwywiadowcza w otoczeniu cywilnym jednostki wojskowej oraz cel i sposób jej 
organizacji” (AIPN, SWSW, 2386/30724), „Organizacja i prowadzenie pracy z siecią tajnych 
współpracowników na szczeblu pułku zmechanizowanego w czasie działań bojowych” (AIPN, SWSW, 
2386/30729), „Niektóre czynniki wpływające na właściwe przeprowadzenie postępowania przygotowawczego 
przez oficera dochodzeniowego Wojskowej Służby Wewnętrznej” (AIPN, SWSW, 2386/30736). Dodatkowo 
w roku 1965 wydano m.in.: „Pojęcie kontaktu operacyjnego i praca z nimi” (AIPN, SWSW, 2386/30756), 
„Współdziałanie oficerów kontrwywiadu i pionu dochodzeniowo-porządkowego w pracy operacyjno-
poszukiwawczej” (AIPN, SWSW, 2386/30742), „Organizacja pracy porządkowej na szczeblu Oddziału 
(Wydziału) Wojskowej Służby Wewnętrznej” (AIPN, SWSW, 2386/30743), „Wykorzystywanie środków 
radioelektronicznych w pracy operacyjnej Wojskowej Służby Wewnętrznej” (AIPN, SWSW, 2386/30754), 
„Fotografia w pracy dochodzeniowej – jej rodzaje i zastosowanie” (AIPN, SWSW, 2386/30755), „Pojęcie 
kontaktu operacyjnego i praca z nim” (AIPN, SWSW, 2386/30756), „Niektóre aspekty psychologiczne w pracy 
operacyjnej” (AIPN, SWSW, 2386/30757).  
215 AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, Zarys historyczny powstania i działalności organów 
kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 14–15. 
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Razem 1907 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/21447, k. 4-6. 

 

 W 1966 r. postanowiono dla 13 słuchaczy z grupy WSW studiujących stacjonarnie 

na trzecim roku na Wydziale Polityczno-Pedagogicznym WAP zorganizować praktyki w 

jednostkach WSW na stanowiskach zastępców szefów oddziałów/wydziałów WSW ds. 

kontrwywiadu lub dochodzeniowo-porządkowych albo na stanowisku starszych 

pomocników szefów oddziałów/wydziałów w zakresie pracy operacyjno-poszukiwawczej 

bądź operacyjno-dochodzeniowej. W ten sposób słuchacze WAP grupy WSW mogli nabyć 

w czasie studiów podstawowe umiejętności praktyczne i zapoznać się z funkcjonowaniem 

terenowych organów WSW. Okres praktyk był podzielony na dwie fazy: wstępna (trwająca 

do 5 dni, w trakcie której słuchacz był zapoznawany z aktualną sytuacją i trybem pracy w 

jednostce) oraz zasadnicza (gdzie nabywał doświadczenia pod okiem przydzielonego oficera 

WSW)216. 

 Oprócz WKDO przy WAP organizowano również WKDO w ZSRS. Planowano, że 

do 1965 r. stu pięćdziesięciu oficerów z kadry kierowniczej WSW będzie miało ukończony 

któryś z tych dwóch kursów (przy WAP lub w ZSRS)217. Pod koniec sierpnia 1961 r. do 

Moskwy na specjalistyczne przeszkolenie udali się: płk Czesław Nowicki (szef Zarządu 

WSW WOW), ppłk Zenon Duda (szef Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW) oraz ppłk 

Ireneusz Krupa (zastępca szefa Zarządu WSW SOW), ppłk Jerzy Markuszewski (szef 

Oddziału III Zarządu I SWSW)218. 

 W 1960 r. szef WSW w ramach KDO WSW zaliczył absolwentom ukończony roczny 

kursu doskonalenia przy Szkole Aktywu Kierowniczego Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

Publicznego, który odbywał się w latach 1955–1956219. 

 Również pracownicy pionu techniki i obserwacji podlegali szkoleniom. Pierwsze 

kursy dokształcające dla nich zorganizowano w okresie 1 października 1958 r. do 30 

                                                
216 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 163 w sprawie skierowania 
na miesięczne praktyki oficerów WSW, studiujących stacjonarnie na III roku Wydziału Polityczno-
Pedagogicznego Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego, 21 VI 1966 r., k. 454–455; ibidem, 
Wytyczne w sprawie praktyk słuchaczy z grupy WSW III roku stacjonarnych studiów Wydziału Polityczno-
Pedagogicznego WAP im. F. Dzierżyńskiego, k. 456–463. 
217 AIPN, SWSW, 2386/18165, Referat dot[yczący] stanu pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1960 
r.], k. 4. 
218 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 177, 21 VIII 1961 r., k. 95; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 182, 25 VIII 1961 r., k. 104. 
219 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 034, 18 II 1960 r., k. 
123; ibidem, Rozkaz personalny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 088, Warszawa 22 IV 1960 r., k. 
223. 
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czerwca 1959 r. Kursy objęły wszystkich pracowników tego pionu, stąd oficerowie z 

terenowych jednostek musieli się udać na sześć dni do Warszawy220. 

 Oddział III Szefostwa WSW miał także osobne szkolenia specjalistyczne np. z 

fotografii operacyjnej. Szkolenie takie w 1961 r. prowadzili kpt. Janusz Mróz i kpt. Feliks 

Dudecki. Odbyło się ono dla oficerów i podoficerów Wydziałów I–IV Oddziału III SWSW 

w ramach godzin służbowych w sześcioosobowych grupach221. Szkolenia dla Oddziału III 

SWSW przeprowadzało także MSW, bądź oficerowie ci byli kierowani na kursy 

organizowane przez MSW. 

 W 1960 r. przeprowadzono szkolenie oficerów i podoficerów zawodowych WSW na 

kursie metodycznym wychowania fizycznego w Elblągu, tak aby samodzielnie mogli 

prowadzić zajęcia wychowania fizycznego z kadrą w zarządach, oddziałach oraz wydziałach 

terenowych WSW222.  

 W 1961 r. przeprowadzono szkolenie oficerów i podoficerów zawodowych 

(nadterminowych) oraz żołnierzy służby zasadniczej z chwytów samoobrony. Na siedmiu 

kursach instruktorsko-metodycznych przeszkolono 150 osób, które w przyszłości miały 

szkolić kolejne osoby na zajęciach programowych w jednostkach WSW223. 

 Rok 1961 to także nacisk na naukę języka rosyjskiego, który obok języka 

niemieckiego, był głównym językiem który mieli znać oficerowie i podoficerowie WSW. Z 

nauki języków zwolnić mógł tylko szef WSW, jeżeli żołnierze studiowali akurat na 

wyższych bądź innych uczelniach. W przeciwnym razie wszyscy mieli uczestniczyć w 

zajęciach jeśli nie języka rosyjskiego to niemieckiego i zdawać egzaminy przed powołaną 

                                                
220 W programie zajęć znalazły specjalistyczne i sprofilowane tematycznie wykłady pod pion techniki i 
obserwacji się m.in. przedmioty z zakresu obserwacji zewnętrznej („Metody i sposoby przyjęcia obiekta pod 
obserwację”; „Rodzaje, metody i sposoby organizacji posterunków obserwacyjnych”; „Wykorzystanie 
środków technicznych w obserwacji”), wywiadów i ustaleń („Kombinacje operacyjne stosowane przy 
wykonywaniu wywiadów i ustaleń”), fotografii („Budowa aparatu fotograficznego typu »Minox«. Robienie 
zdjęć fotograficznych w różnych warunkach i czasie. Obróbka fotolabolatoryjna”; „Fotografia przez wziernik”; 
„Likwidacja założonego punktu obserwacji wewnętrznej”), tajnej rewizji („Budowa i rodzaje zamków”; 
„Sposoby wejścia do mieszkania i zabezpieczenie konspiracji”), techniki operacyjnej („Budowa, zasady 
działania, obsługa i konserwacja minifonów”) oraz ogólnowojskowych („Ogólne wiadomości o broni 
atomowej i jej działaniu”). Zob. AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 0020/D, 3 X 1958 r., k. 39–48. 
221 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0247 w sprawie zorganizowania 
w Oddziale III Szefostwa WSW szkolenia z zakresu fotografii operacyjnej, 8 XII 1961 r., k. 302–303. 
222 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-167 w sprawie oceny 
przeprowadzonego kursu metodycznego wychowania fizycznego, 11 VII 1960 r., k. 13–14. 
223 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 284 w sprawie oceny 
przeprowadzonych kursów instruktorsko-metodycznych z chwytów samoobrony, 21 XII 1961 r., k. 325–326. 
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przez szefa WSW komisją (egzamin był równoznaczny z egzaminem zdawanym przed 

Komisją Departamentu MON)224. 

 Jeszcze w 1961 r. Oddział Kadr i Szkolenia WSW na rozkaz szefa WSW 

zorganizował kurs instruktorsko-metodyczny dla szefów oddziałów/wydziałów WSW i ich 

zastępców ds. kontrwywiadu wojskowego w dwóch turnusach na początku 1962 r. (pierwszy 

turnus w styczniu, a drugi w lutym)225. Program kursu przewidywał zakres szkolenia 

dotyczący m.in. organizacji i metod działania wywiadu i kontrwywiadu NRF, USA oraz 

Izraela, pokaz sprzętu techniki operacyjnej WSW oraz sprzętu operacyjnego MSW, 

omówienie instrukcji kontrwywiadowczej i o dezinformacji, a także zasad prowadzenia 

pracy z pozycji na zagranicę226. Zajęcia na obu turnusach odbyły się w sali konferencyjnej 

Zarządu WSW WOW, a zakwaterowanie dla wszystkich słuchaczy przewidziano w hotelu 

oficerskim przy ul. Mazowieckiej w Warszawie227. 

 Wraz z powstaniem 7. Ośrodka Radioelektronicznego Szefostwa WSW wzrosło 

zapotrzebowanie na kurs kontrwywiadu radioelektronicznego stąd szef WSW nakazał 

przeprowadzenie w październiku 1962 r. takiego kursu dla oficerów Wydziału II Oddziału 

IV Zarządu I SWSW oraz 7. Ośrodka Radioelektronicznego Szefostwa WSW. Wśród 

wykładowców oprócz oficerów WSW byli funkcjonariusz Departamentu II MSW, 

oficerowie Zarządu I SG WP, Zarządu II SG WP, Szefostwa Wojsk Łączności czy 

Dowództwa Wojsk OPK. Wśród tematów szkoleniowych znalazły się w programie m.in. 

takie: „Ogólne zasady maskowania pracy systemów radioelektronicznych”, „Ogólne zasady 

organizacji pracy służby rozpoznania i przeciwdziałania radioelektronicznego WP”, 

„Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania radiowego. Organizacja pracy Centrum Nasłuchu 

i systemu radionamierzania”, „Pokaz pracy Centrum Nasłuchu”, „Charakterystyka i 

wykorzystanie sprzętu RKW” czy „Pokaz w terenie działania Grupy Poszukiwawczej”228. 

                                                
224 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 252 w sprawie zorganizowania 
nauki języków obcych w Szefostwie Wojskowej Służby Wewnętrznej, 13 XI 1961 r., k. 262–264. 
225 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-289 w sprawie 
zorganizowania kursu instruktorsko-metodycznego dla szefów oddziałów (wydziałów) Wojskowej Służby 
Wewnętrznej i ich zastępców do spraw KW, 27 XII 1961 r., k. 331. 
226 AIPN, SWSW, 3426/65, Program-rozkład zajęć dla kursu instruktorsko-metodycznego szefów oddziałów 
(wydziałów) WSW i ich zastępców do spraw KW – załącznik do rozkazu szefa WSW nr Pf-289 w sprawie 
zorganizowania kursu instruktorsko-metodycznego dla szefów oddziałów (wydziałów) WSW i ich zastępców 
do spraw KW, [27 XII 1961 r.], k. 332–335. 
227 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-289 w sprawie 
zorganizowania kursu instruktorsko-metodycznego dla szefów oddziałów (wydziałów) Wojskowej Służby 
Wewnętrznej i ich zastępców do spraw KW, 27 XII 1961 r., k. 331. 
228 AIPN, SWSW, 2386/18180, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0217 w sprawie 
zorganizowania kursu dla oficerów kontrwywiadu radioelektronicznego Wojskowej Służby Wewnętrznej, 6 
IX 1962 r., k. 329–333. Nie brakło także tematów dotyczących ogólnej działalności wywiadów Izraela, USA, 
Wielkiej Brytanii czy RFN. 
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 Przeprowadzona inspekcja wyszkolenia bojowego i politycznego przez komisję 

Inspektoratu Szkolenia MON w oddziałach WSW Szczecinek, Krosno Odrzańskie, Opole, 

Olsztyn i Kraków wykazała, że oddziały zaniedbały szkolenia żołnierzy służby zasadniczej 

i kadry. Oddziały te wraz z podporządkowanymi im delegaturami WSW dostały w wyniku 

kontroli ocenę niedostateczną. Okazało się, że w oddziałach tych są duże braki w szkoleniu 

politycznym („nieznajomość aktualnych problemów politycznych”, żołnierze nie znali 

historii PPR, tradycji „ludowego” WP itp.) oraz ogniowym („karygodny poziom 

umiejętności strzeleckich”, szczególnie w delegaturach WSW Bielsko-Biała, Zakopane, 

Nysa, Częstochowa, Świdnica, Piła, Czarne, Gorzów, Słubice, Sulechów, Morąg, Mrągowo 

i Lidzbark oraz w Oddziale WSW Szczecinek). Poważne braki dostrzegalne były także w 

znajomości regulaminów i obowiązujących instrukcji oraz ich realizacji w praktyce. Także 

słabo opanowały pododdziały WSW zagadnienia związane z musztrą, a raptem na ocenę 

poprawną żołnierze wykonywali ćwiczenia fizyczne. Stąd szef WSW rozkazał szefom 

zarządów OW (równorzędnych) przeanalizować stan wyszkolenia ogólnowojskowego i 

politycznego we wszystkich podległych im zarządach i oddziałach WSW oraz przyjąć 

zasadę, że „na ogólną ocenę pracy danego organu składają się nierozłącznie: poziom pracy 

służbowej oraz stan wyszkolenia oficerów, podoficerów i szeregowców”229.  

 Od sformowania WSW jej oficerowie i podoficerowie uczestniczyli w różnych 

konkursach wojskowo-sportowych, jak np. w zawodach strzelania do rzutków czy w 

zawodach strzeleckich o mistrzostwo Instytucji Centralnych MON czy w piłce siatkowej o 

puchar przechodni szefa WSW. Z tego względu szef WSW powoływał drużynę, której 

członkowie byli zwolnieni od zajęć na rzecz ćwiczeń i treningów230. 

 Co roku żołnierze organów WSW przechodzili szkolenia polityczne, 

ogólnowojskowe oraz fachowe. Jednak poziom przeszkolenia nie zawsze był dla 

kierownictwa Szefostwa WSW satysfakcjonujący. Szczególna bolączką był brak 

umiejętności operacyjnych. Stąd szef WSW zalecił w 1966 r. szefom Zarządów WSW OW 

(równorzędnych), komendantowi OS WSW, komendantowi 7. Ośrodka 

Radioelektronicznego Szefostwa WSW i dowódcy Pułku Ochrony WSW szkolenia 

                                                
229 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0166 w sprawie 
przeprowadzonej inspekcji szkolenia w oddziałach WSW: Szczecinek, Krosno Odrzańskie, Opole, Olsztyn i 
Kraków, 3 VIII 1961 r., k. 72–73. Stamtąd też cytat. 
230 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 054, 8 IV 1957 r., k. 137; ibidem, 
3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 101 w sprawie przeprowadzenia zawodów w piłce 
siatkowej o puchar przewodni szefa WSW, 13 V 1959 r., k. 232–234; ibidem, 3426/62, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 119 w sprawie udziału Szefostwa WSW w zawodach strzeleckich o 
Mistrzostwo Instytucji Centralnych MON, 23 V 1960 r., k. 304–305. 
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wewnętrzne, które miały trwać od 1 lutego do 31 października 1966 r. Szkolenie 

kontrwywiadowcze mieli przejść nie tylko żołnierze tego pionu, ale także kadra wojska, 

żołnierze służby zasadniczej, pracownicy cywilni oraz dorośli członkowie rodzin 

wojskowych. Głównym celem szkolenia miała być sprawa ochrony tajemnicy i 

zabezpieczenie jednostek przed obcą penetracją. Jeżeli chodzi o kadrę WSW, szef zwrócił 

uwagę na szkolenia języków obcych oraz podejmowanie przez nią studiów wyższych w 

systemie zaocznym. Zmieniono zasady nauki języków obcych (poza rosyjskim) – od tej pory 

mieli się ich uczyć tylko oficerowie którzy wykorzystywali je w pracy. Wyniknęło to 

prawdopodobnie z ogólnej niechęci oficerów do nauki języków231. Według nowych 

wytycznych każdy oficer WSW miał posiadać pełną wiedzę w zakresie ogólnowojskowym, 

społeczno-politycznym oraz wynikająca ze specyfiki jego stanowiska funkcyjnego. 

Obowiązywała go znajomość regulaminów, wyszkolenie ogniowe, taktyka ogólnowojskowa 

i specjalna, terenoznawstwo, biurowość i tajne dowodzenie, znajomość broni masowego 

rażenia, wyszkolenie sanitarne oraz wykonanie ćwiczeń z wychowania fizycznego 

dostosowanych do wieku. Dodatkowo podkreślano uzupełnianie wiedzy przez kadrę 

poprzez samokształcenie (np. czytanie fachowej literatury)232. 

 W lutym 1966 r. szef WSW polecił przeprowadzić w zarządach WSW OW i 

Oddziale WSW Marynarki Wojennej dziesięciodniowe kursy instruktorsko-metodyczne z 

chwytów samoobrony dla dowódców plutonów i ich pomocników, po jednym oficerze z 

każdej podległej delegatury oraz odpowiednia ilość dotąd nieprzeszkolonych podoficerów 

zawodowych lub nadterminowych służby porządkowej. Także komendant OS WSW miał 

we własnym zakresie przeszkolić dowódców plutonów233. 

 

* * * 

 

 Wraz z powstaniem WSW i przeformowaniem wkrótce KDO na Ośrodek Szkolenia 

poszerzono zakres kursów przede wszystkim dla służby porządkowej234. W początkowym 

okresie funkcjonowania Ośrodka oficerowie pionu kontrwywiadowczego byli właściwie 

tylko doszkalani i mieli za zadanie dokształcać się w zakresie ogólnowojskowym i 

                                                
231 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 013, 24 I 1966 r., k. 22–24. 
232 AIPN, SWSW, 2386/18184, Załącznik nr 5 do rozkazu szefa WSW nr 013 z dn. 24 I 1966 r. – zakres wiedzy 
dla oficerów WSW, k. 46–67. 
233 AIPN, SWSW, 2386/18184, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-40, 28 II 1966 r., k. 106–
107. 
234 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 037 – Udzielenie nagród 
oficerom KDO WSW, Warszawa, 20 III 1957 r., k. 97. 
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politycznym, a także nadrabiać wykształcenie ogólne. Była to realizacja myśli kierownictwa 

WSW, którą już w lutym 1957 r. nakreślił płk Aleksander Kokoszyn: „My szkół KW 

zakładać nie będziemy, tylko będziemy doskonalić…”235. Zasada ta właściwie 

funkcjonowała przez cały opisywany tu okres, z jednym wyjątkiem, ostatecznie zarzucono 

pomysł przekwalifikowywania NP na oficerów kontrwywiadu. Jednak rozrost służb i 

stworzenie pionu doboru pozwolił na typowanie oficerów z poszczególnych rodzajów wojsk 

do pracy w WSW, stąd wprowadzono kursy przeszkolenia oficerów. Także zwiększono 

uwagę na kształcenie podoficerów i oficerów rezerwy, którzy w przypadku działań 

wojennych mogliby powiększyć zasób osobowy organów WSW. Jednak stricte szkoły 

kontrwywiadowczej nigdy nie utworzono, a większy odsetek żołnierzy szkolono w zakresie 

służb porządkowych. Jak pisał po latach jeden z oficerów WSW: „Trzeba jednak stwierdzić, 

że odczuwaliśmy i odczuwamy nadal brak uczelni specjalistycznej w naszej fachowej pracy. 

Takiej uczelni nie posiada i MSW chociaż były próby utworzenia takiej szkoły w latach 50-

tych. Musimy nadrabiać ten problem systemem doszkalania na różnych kursach”236. 

 W WSW dominowała zasada kierowania oficerów na praktyki do konkretnej 

jednostki WSW, gdzie podoficer lub oficer nabierał doświadczenia. Podobnie postępowano 

w przypadku objęcia kierowniczych funkcji, bądź przenoszenia na wyższe stanowiska. 

Starano się wtedy kierować uprzednio na krótki okres do terenowych jednostek WSW dla 

zdobycia praktyki dowódczej. W późniejszym czasie stworzono w tym celu Fundusz 

Przyspieszonego Rozwoju Kadry Oficerskiej (FPRKO, tzw. „Złoty Fundusz”), czyli 

prognozowaną drogę rozwojową oficerów WSW. Najbardziej zdolnych kierowano na kursy 

i pozwalano kończyć szkoły wyższe, a następnie wysuwano ich kandydatury do objęcia 

kierowniczych funkcji (według siatki etatów). 

 Trzeba także zaznaczyć, że sama kadra OS WSW nie była szczególnie przeszkolona 

i na tyle doświadczona by dobrze przekazywać wiedzę nowym adeptom. Wywodzili się oni 

z byłych organów Informacji WP, bądź jednostek terenowych podległych MBP. Nie 

posiadali ukończonych żadnych fachowych szkół, nadrabiali sami wykształcenie ogólne, 

fachowe (na ile KDO Informacji za takie wykształcenie możemy traktować) oraz polityczne 

już po wojnie. Szkoły wyższe kończyli zazwyczaj dopiero w latach sześćdziesiątych XX w. 

Niektórzy mieli za sobą jedynie służbę w GL/AL. Do nich można zaliczyć m.in. ppłk. 

                                                
235 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek 
lutego 1957 r.], k. 90. 
236 Cyt. AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, Zarys historyczny powstania i działalności organów 
kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, Warszawa, kwiecień 1972, s. 14. 
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Stefana Bieleckiego (dowódca KDO, szkoły oficerów rezerwy), mjr. Eugeniusza Łapcika 

(dowódca batalionu szkolnego, wykładowca taktyki specjalnej, później kierownik cyklu 

szkolenia ogólnowojskowego, komendant podoficerskiej szkoły WSW, zastępca 

komendanta ds. liniowych), ppłk. Jana Bitnera (dowódca KDO), ppłk. Zenona 

Kolewińskiego (dowódca kompanii szkolnej, dowódca KDO, wykładowca szkolenia 

strzeleckiego), kpt. Jerzego Józefczaka (starszy wykładowca, kierownik cyklu szkolenia 

prawno-dochodzeniowego), mjr. Tadeusza Wierzbickiego (starszy wykładowca cyklu 

politycznego i ogólnokształcącego, zastępca dowódcy batalionu szkolnego ds. 

politycznych), ppłk. Antoniego Rumiaka (starszy wykładowca taktyki), mjr. Mariana 

Milewskiego (starszy wykładowca taktyki), ppłk. Wincentego Dróżyńskiego (starszy 

wykładowca i kierownik cyklu szkolenia operacyjnego, dowódca KDO), kpt. Kazimierza 

Kraśnickiego (starszy instruktor propagandy i agitacji, dowódca KDO), ppłk. Kazimierza 

Stefanowicza (kierownik cyklu szkolenia operacyjnego), ppłk. Romana Worwę (kierownik 

cyklu szkolenia operacyjnego), kpt. Henryka Rosiaka (starszy wykładowca cyklu szkolenia 

operacyjnego), mjr. Stanisława Dobrskiego (starszy wykładowca cyklu szkolenia 

operacyjnego, kierownik gabinetu operacyjnego), mjr. Michała Chęcińskiego (wykładowca 

przedmiotów ogólnokształcących, wykładowca szkolenia politycznego i 

ogólnokształcącego). 

 Niestety brak materiałów i wspomnień wojskowych, którzy przeszli szkolenia na 

WKDO w Szkole KGB nie pozwala nam ocenić na ile te kursy były wartościowe pod 

względem zdobytej wiedzy. Na pewno oficerowie z zakończonym dyplomem takiego kursu 

mieli większe predyspozycje do zajęcia wyższych stanowisk w organach WSW. Niestety ze 

względu na brak źródeł nasza wiedza na ten temat jest uboga i wymaga, mimo 

niedostępności materiałów, na próbę głębszych kwerend i zbadania tego ważnego 

zagadnienia. 
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VI. Praca operacyjna, dochodzeniowo-porządkowa i śledcza 
1. Instrukcje operacyjne i ewidencyjne 
 Pierwsza instrukcja o pracy kontrwywiadowczej w organach WSW została wydana 

rozkazem ministra obrony narodowej 21 czerwca 1957 r.1 Była to połączona instrukcja 

operacyjna z ewidencyjną. W latach 1957–1958 jedenastoma pismami szefa WSW 

wprowadzano do niej pojedyncze zmiany w zakresie ewidencji. Anulował je wszystkie 

rozkaz szefa WSW nr 0038 z 23 lutego 1959 r. wprowadzający „Wytyczne do prowadzenia 

ewidencji operacyjnej w WSW”, które, jako całościowe uzupełnienie, normowały sposób 

prowadzenia ewidencji sieci informacyjnej, właścicieli lokali konspiracyjnych, rozpracowań 

operacyjnych oraz sporządzania sprawozdań i zabezpieczania osób2. Od 7 grudnia 1960 r. 

trwały jednak nowe prace nad nową instrukcją kontrwywiadowczą. Prace powołanej komisji 

na czele z płk. Janem Bitnerem miały zakończyć się już 15 stycznia 1961 r.3 Tempo pracy 

spowodowało zapewne niezadawalające efekty, skoro kolejna instrukcja weszła w życie 

dopiero w 1965 r. 

                                                
1 Zob. „Instrukcję o zasadach pracy kontrwywiadowczej w wojsku” z 21 VI 1957 r. w: Instrukcje pracy 
kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji 
(1957–1990), oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył B. Kapuściak, Kraków 2010, s. 67–112. A. 
Kochański podaje, że 2 II 1957 r. wprowadzono „Tymczasową instrukcję o zasadach doboru i pracy 
nieoficjalnych pracowników kontrwywiadu”, a 26 II 1957 r. – „Tymczasową instrukcję szefa WSW o zasadach 
pracy kontrwywiadowczej” – obie miano uchylić 22 V 1957 r. Zob.: A. Kochański, Polska 1944–1991. 
Informator historyczny, t. 2, Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957–1970), Warszawa 
2000, s. 18 i 23. Dokumenty takie nie zostały odnalezione w zasobie IPN. Rozkaz ministra obrony narodowej 
nr 0039/MON z 21 VI 1957 r. anulował wydaną przez KdsBP „Instrukcję nr 03/55 o zasadach prowadzenia 
rozpracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa publicznego PRL” i 
„Instrukcję nr 04/55 o zasadach pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa publicznego PRL”. Zob. 
Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 65. W lutym 1957 r. przygotowane były dwie tymczasowe 
instrukcje. Pierwsza o zakresie uprawnień i obowiązków pionu kontrwywiadu wojskowego WSW, druga o 
zasadach pracy kontrwywiadowczej tegoż pionu. Brak informacji czy zostały wydane, ostatecznie weszły w 
skład pierwszej instrukcji. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Szefostwo Wojskowej 
Służby Wewnętrznej (dalej SWSW), 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. 
[początek lutego 1957 r.], k. 42–46. 
2 AIPN, SWSW, 2386/18166, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0038, 23 II 1959 r., k. 106–
112. Jeszcze w 1959 r. dwukrotnie uzupełniano te wytyczne, zob.: ibidem, 2386/18167, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0139, 2 VII 1959 r., k. 20–26; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0255, 26 XI 1959 r., k. 280–285. Kolejne zmiany nastąpiły 25 I 1960 r. i 14 V 1962 r. 
odpowiednimi rozkazami szefa WSW. Zob. ibidem, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 018 w sprawie wprowadzenia zmian w wytycznych do prowadzenia ewidencji operacyjnej, 25 I 1960 r., k. 
66–71; ibidem, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0110 w sprawie wprowadzenia 
zmian w wytycznych do prowadzenia ewidencji operacyjnej, 14 V 1962 r., k. 287–289.  
3 W komisji znaleźli się ponadto ppłk Jan Markuszewski ppłk Ludwik Ciołkowiak, ppłk Franciszek 
Doburzyński, mjr Rajmund Szablewski. AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0287, 7 XII 1960 r., k. 275. 
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 Już 25 stycznia 1957 r. szef WSW, płk Aleksander Kokoszyn rozkazem nr 09 

zatwierdził „Tymczasową instrukcje o prowadzeniu dokumentacji”, która weszła w życie 1 

lutego 1957 r.4 Według tymczasowej instrukcji dokumenty niejawne dzieliły się na:  

 – ściśle tajne specjalnego znaczenia – dokumenty dotyczące stanu Sił Zbrojnych 

PRL, planów mobilizacyjnych, zagadnień organizacyjno-etatowych oraz dokumenty 

szyfrowe,  

 – ściśle tajne – dokumenty dotyczące pracy agenturalno operacyjnej, meldunki o 

stanie bojowym, obsada personalna WSW 

 – tajne – sprawozdanie z pracy dochodzeniowej, dokumentacja finansowa i kadrowa. 

 Za jawne uznano dokumenty sporządzone podczas prowadzenia dochodzenia lub 

wstępnego śledztwa5. 

 W instrukcji tej, co ważne, podano sygnatury pism, które zapewne zmieniała 

„Instrukcja o prowadzeniu biurowości w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej” – 

weszła ona w życie zarządzeniem szefa WSW nr 088 z 29 IV 1959 r.6 I tak dla Szefostwa 

WSW ustalono poszczególne znaki pism: A – Kierownictwo, B – Zarząd I, C – Zarząd II, D 

– Oddział III, E – Wydział IV, F – Oddział Ogólny, G – Wydział Polityczny, H – Wydział 

Kadr, J – Wydział Administracyjno-Gospodarczy, K – Wydział Finansowy; dla zarządów 

WSW okręgów: A – Kierownictwo, B – Wydział I, C – Wydział II, D – Wydział III, F – 

Sekretariat, H – oficer kadrowy, K – szef zaopatrzenia finansowego; a dla 

oddziałów/wydziałów terenowych: A – Kierownictwo, B – pion kontrwywiadu, C – pion 

                                                
4 AIPN, SWSW, 3426/89, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09, Warszawa, 25 I 1957 r., k. 25. 
5 AIPN, SWSW, 3426/89, Tymczasowa instrukcja o prowadzeniu dokumentacji w organach Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, [25 I 1957 r.], k. 26. Powtarzała te zasady „Instrukcja o prowadzeniu biurowości tajnej 
i jawnej w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej” z kwietnia 1958 r. Zob. Normatywy Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, Katowice-Kraków 2019, s. 173–195 
(dokument nr 18). 
6 Do tej pory nie odnaleziona w zasobie IPN. Zob. AIPN, SWSW, 3426/53, k. 211, gdzie wpisano, że instrukcja 
„znajduje się w Wydziale Kodowo-Szyfrowym Oddziału IV Szefostwa WSW”. Podobnie sprawa dotyczy 
kolejnego normatywu, „Instrukcji o prowadzeniu biurowości w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej”, 
która weszła w życie zarządzeniem szefa WSW nr 08 z 17 V 1966 r. Zob. AIPN, SWSW, 3426/83, k. 42, gdzie 
wpisano, że dane zarządzenie z instrukcją „znajduje się w aktach Wydz[iału] II Oddziału IV Organizacyjnego 
Szefostwa WSW”. W przypadku tej instrukcji mamy zachowany jej projekt, ale nie ma w nim wymienionych 
znaków (sygnatur) pism. Zob. AIPN, Biblioteka byłych wojskowych organów bezpieczeństwa państwa 
polskiego (Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) (dalej 
Biblioteka), 2603/4, Instrukcja o prowadzeniu biurowości w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej 
(projekt), Warszawa 1966. 
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dochodzeniowo-porządkowy7. Tymczasowe przepisy normowały też pracę sekretariatów 

oraz wprowadzały w użycie pieczęcie i stemple8. 

 Zarządzenie ministra obrony narodowej z 1 lipca 1965 r. wprowadzało nową 

instrukcję kontrwywiadowczą i anulowało rozkaz z 1957 r. Dalej jednak posługiwano się w 

kwestii zasad ewidencyjnych pierwszą instrukcją, uzupełnioną tylko pismem szefa WSW o 

nr FA-04630 z 23 sierpnia 1965 r.9.  

 Za nieprzestrzeganie instrukcji i brak jej znajomości nakładano na oficerów kary. 

Szczególnie jeśli dotyczyło to pracy z agenturą. Na przykład zastępca szefa Oddziału WSW 

MW, ppłk Mikołaj Paprocki, ukarał upomnieniem kpt. Jana Michalskiego, starszego 

pomocnika szefa Oddziału WSW Gdynia-Oksywie ds. kontrwywiadu, który 7 stycznia 1958 

r. zawerbował informatora ps. „Heniek”, a dopiero na następny dzień dokonał sprawdzeń 

jego osoby jako kandydata w Oddziale IV SWSW10. 

 Podobnie szef WSW, gen. Aleksander Kokoszyn ukarał por. Stanisława Więcka, 

starszego pomocnika szefa Oddziału I Zarządu WSW POW, który przebywając w 

Szczecinie spotkał przypadkowo agenta „T”, z którym przebywał w kilku restauracjach, 

gdzie spożywali razem alkohol, narażając tym agenta na dekonspirację. Co więcej por. 

Więcek ujawnił agentowi negatywną opinię jaką o nim mają WSW, co spowodowało stratę 

zaufania do organów kontrwywiadu wojskowego11. 

 Pamiętać jednak trzeba, że instrukcja była tylko zbiorem podstawowych przepisów. 

Jak stwierdził ppłk Tadeusz Pietrzak „Instrukcja nie jest skryptem szkolnym. Instrukcja nie 

jest konspektem dla ucznia, instrukcja jest dla pracowników doświadczonych określające 

główne zarysy i formy pracy kontrwywiadowczej w wojsku. Czytają ją nie laicy a starzy 

pracownicy i tutaj kawa na ławę za trudno bo byśmy wtedy zrobili kilka tomów i powstałaby 

encyklopedia pracy kontrwywiadowczej. […] Nikt wam prawnie pracy z agenturą nie 

                                                
7 AIPN, SWSW, 3426/89, Tymczasowa instrukcja o prowadzeniu dokumentacji w organach Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, [25 I 1957 r.], k. 31. Stąd rozkaz nr 09 zawiera sygnaturę pisma F-0179/57 (Oddział 
Ogólny SWSW). Zob. ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09, Warszawa, 25 I 1957 r., 
k. 25. 
8 AIPN, SWSW, 3426/89, Tymczasowa instrukcja o prowadzeniu dokumentacji w organach Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, [25 I 1957 r.], k. 33–34. 
9 Zob. „Instrukcję o zasadach i formach pracy operacyjnej Wojskowej Służby Wewnętrznej” z 1 VII 1965 r. 
w: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 123–150. Pismo szefa WSW nr FA-04630 z 23 VIII 1965 r. nie 
zostało odnaleziony w zasobie IPN. Zob.: AIPN, SWSW, 2386/19700, Komentarz do „Instrukcji o zasadach i 
formach pracy operacyjnej Wojskowej Służby Wewnętrznej”, b.d. [1965 r.], k. 212. 
10 AIPN, SWSW, 2386/19492, Rozkaz szefa Oddziału WSW Marynarki Wojennej nr 0010 – ukaranie 
st[arszego] pom[ocnika] szefa Oddziału WSW Gdynia-Oksywie, kpt. Michalskiego Jana, Gdynia, 31 I 1958 
r., k. 15. 
11 Szef WSW ukarał oficera jedynie ostrzeżeniem o niepełnej przydatności do służby za względu na jego 
dotychczasową nienaganna pracę. AIPN, SWSW. 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 
0296, 9 XI 1960 r., k. 242. 
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określi…”12. Pietrzak w ten sposób dał odpowiedź oficerom KW, którzy narzekali na mało 

szczegółową treść instrukcji. Kierownictwo liczyło na doświadczonych pracowników, 

którzy znają swoją pracę operacyjną i potrafią być kreatywni. „Uważamy także, że 

inicjatywa, samomyślenie, samodzielność w robocie KW jest podstawowym warunkiem i 

tutaj na to nikt recepty nie da. Trzeba, żeby towarzysze na swoim podwórku czuli się 

faktycznie gospodarzami pracy KW, faktycznymi i odpowiedzialnymi kierownikami za 

czystość naszego wojska, za kontrpenetrację i żeby tow[arzysze] czuli obowiązek, że my 

wkładamy nie mały kawałek do siły i zwartości naszego wojska, siły obronnej naszego kraju 

i naszej Ludowej demokracji”13. 

 Wraz z powstaniem organów WSW zostały one zobligowane do ochrony operacyjnej 

Sił Zbrojnych PRL, co dotychczas miała w swych zadaniach Informacja WP. Oprócz tego 

organa WSW osłaniały Wojskowe Komendy Wojewódzkie i Rejonowe. Do tej pory było to 

w kompetencjach terenowych jednostek MSW. Organa WSW przejęły wobec tego także 

sieć agenturalną, sprawy operacyjne i inne dokumenty dotyczące poszczególnych WKW i 

WKR14. 

 

2. Kategorie osobowych źródeł informacji i miejsca spotkań z nimi 
2.1. Tajny współpracownik15 

 Pierwsza instrukcja kontrwywiadowcza WSW z 1957 r. wymieniała w składzie sieci 

agenturalnej informatorów i agentów. Obydwie kategorie osobowych źródeł informacji były 

w randze tajnych współpracowników, przy czym agent był wartościowszym źródłem, 

wykwalifikowanym i zadaniowanym do określonych operacji bądź sprawy 

kontrwywiadowczej16. Agent mógł być wykorzystywany tylko do sprawy (tzw. zaczepki), 

kiedy ta się kończyła powinien brać udział w kolejnej sprawie albo zostać przerejestrowany 

                                                
12 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek 
lutego 1957 r.], k. 76 (wypowiedź ppłk. Tadeusza Pietrzaka). 
13 Cyt.: ibidem, k. 82 (wypowiedź ppłk. Tadeusza Pietrzaka). 
14 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0019/F w sprawie przejęcia 
z jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w operacyjne obsługiwanie Wojskowych Komend 
Wojewódzkich i Rejonowych, 2 V 1957 r., k. 38; ibidem, Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 
0074/57 w sprawie przekazania operacyjnej ochrony Wojskowych Komend Rejonowych i Wojewódzkich 
jednostkom WSW – MON, 24 IV 1957 r., k. 39. 
15 W żargonie oficerów WSW tajny współpracownik nazywany był „Twistem”, „Stukiem”, „Wtyczką”, 
„Turkuciem Podjadkiem”. Zob. Z. Kamiński, Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, 
Warszawa, [1999], s. 205. Pogardliwa nazwa „Stuk” wzięła się najprawdopodobniej jeszcze z organów MBP. 
Zob. W. Bułhak, Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Warszawa 2019, s. 37. 
16 Termin „tajny współpracownik” został w pierwszej instrukcji z 1957 r. użyty, ale nie była to powszechnie 
wtedy używana nazwa, nie traktowano tego też jako kategorii współpracy. Dalej dzielono osobowe źródła 
informacji na agentów i informatorów. Zob. Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 68. 
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do roli informatora. Informator zaś, jako współpracownik pomocniczy, udzielał najczęściej 

tylko informacji organom kontrwywiadu wojskowego o sytuacji w jednostce wojskowej17. 

Większość więc informatorów wywodziła się ze służby zmiennej. Informatorzy spełniali 

zadania agentury sygnalizacyjnej, wykorzystywanej do pracy profilaktycznej18. Częściowo 

ich rola była zbliżona do kontaktu operacyjnego (KO) – ten był jednak nierejestrowany w 

ewidencji. Różnica między KO a informatorem oraz między informatorem a agentem 

(szczególnie sygnalizacyjnym) musiała być czasami na tyle znikoma, że w nowej instrukcji 

operacyjnej z 1965 r. była mowa o tajnych współpracownikach bez podziału na agentów i 

informatorów, i pojawił się oficjalnie kontakt operacyjny19. 

 Po uprzednim doborze kandydata na tajnego współpracownika wśród osób ze 

środowiska rozpracowywanego bądź jednostki wojskowej, oficer kontrwywiadu miał za 

zadanie sprawdzenia go w kartotekach WSW i MSW (także Zarządu II SG WP oraz Zarządu 

WSW KBW i WOP) oraz spotkać się z nim w sposób niebudzący jego podejrzeń w celu 

dokładniejszego rozpoznania. Oficer przy doborze kandydata musiał kierować się 

względami operacyjnymi i możliwościami samego kandydata. Dla lepszego rozpoznania 

przyszłego współpracownika pracownik pionu kontrwywiadu musiał w sposób poufny 

zebrać jak najwięcej informacji dla sporządzenia charakterystyki kandydata. Następnie 

opracowywał wniosek o zgodę na werbunek i plan rozmowy werbunkowej, które 

przedstawiał przełożonemu20. 

 Nie wolno było pozyskiwać na tajnych współpracowników oficerów i pracowników 

aparatu partyjno-politycznego, prokuratury i sądów, dowódców samodzielnych jednostek 

oraz osób zajmujących stanowiska generalskie, a także członków i kandydatów PZPR. Tych 

ostatnich można było werbować w wyjątkowych przypadkach tylko na podstawie uczuć 

patriotycznych (nie na podstawie materiałów obciążających) i za zgodą szefa zarządu WSW 

(równorzędnego) i aprobacie zastępcy dowódcy okręgu wojskowego do spraw politycznych. 

W przypadku pozyskania osób cywilnych spoza jednostek wojskowych należało uzgodnić 

to z organami Służby Bezpieczeństwa po uprzednim sprawdzeniu kartką E-15 w Wydziale 

Ewidencji Operacyjnej WKMO21. 

                                                
17 Ibidem, s. 68. 
18 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 78. Kokoszyn był zwolennikiem zlikwidowania kategorii informatora, a oparcia się na pracy 
agentów, rezydentów i nieoficjalnych pracowników. Zob. ibidem, k. 87 (wypowiedź płk. Aleksandra 
Kokoszyna). 
19 AIPN, SWSW 2386/30893, K. Bejenka, Zakres, treść i formy pracy profilaktycznej prowadzonej przez pion 
kontrwywiadu Wojskowej Służby Wewnętrznej, s. 8. 
20 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 68–69. 
21 Ibidem, s. 70. 
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 Szef oddziału (wydziału) WSW, po zapoznaniu się z planem rozmowy i 

charakterystyką kandydata, udzielał oficerowi kontrwywiadu wojskowego (KW) 

zezwolenia na przeprowadzenie pozyskania. Instrukcja nakazywała werbować kandydatów 

w odpowiednich miejscach, które zapewniały pełną konspirację. Po zwerbowaniu oficer 

miał za zadanie odebrać od współpracownika zobowiązanie (deklarację) o współpracy i 

zachowaniu tajemnicy tego faktu. Deklaracja mogła być w dowolnej formie, musiała być 

tylko napisana własnoręcznie i podpisana obranym przez współpracownika pseudonimem. 

W wyjątkowych sytuacjach można było odstąpić od pisemnej deklaracji i przyjąć ustne 

zobowiązanie. Nie należało odbierać życiorysu ani spisu znajomych czy krewnych22. Już w 

lutym 1957 r. planowano odejść od odbierania od kandydata życiorysu, jak dotychczas 

stosowano to w organach GZI. Zabroniono także rozmawiać z przyszłą agenturą o jego 

przeszłości, o krewnych i znajomych. Takie wypytywanie, zdaniem kierownictwa WSW, 

już na samym początku współpracy raziło pozyskiwanego23. 

 Pierwsza instrukcja operacyjno-ewidencyjna nie pozwalała werbować obywateli 

polskich na podstawie materialnego zainteresowania. Werbunek na tej podstawie mógł być 

dokonany tylko wobec przedstawicieli państw tzw. kapitalistycznych24. 

 Jedną z najważniejszych spraw, na jaką zwracano uwagę w WSW, była rozmowa 

werbunkowa. By móc ją odpowiednio przeprowadzić, należało przede wszystkim dobrze 

opracować kandydata na tajnego współpracownika25.  

 Gdy kandydat na współpracownika lub już pozyskany współpracownik wahał się, 

czy donosić na inne osoby, można było podjąć stopniowe przyzwyczajanie go do nowej roli 

agenta poprzez odpowiednie rozmowy na spotkaniach i uzależnianie od organów WSW26. 

                                                
22 Jeżeli werbunek następował na podstawie materiałów obciążających, można było przy rozmowie 
pozyskaniowej wspomnieć o możliwości zrehabilitowania się dzięki współpracy. Instrukcje pracy 
kontrwywiadowczej…, s. 71–73. 
23 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 45. 
24 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 74. 
25 Zob. m.in.: AIPN, SWSW, 2386/30778, W. Łuków, Psychologiczny aspekt prowadzenia rozmów z 
kandydatami na tajnych współpracowników, SWSW, Warszawa 1966; AIPN, Biblioteka byłych wojskowych 
organów bezpieczeństwa państwa polskiego (Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarządu II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego) (dalej Biblioteka), 2603/13460, Praca oficera kontrwywiadu wojskowego z 
tajnymi współpracownikami (praca zbiorowa), COS WSW, Mińsk Mazowiecki 1984.  
26 AIPN, SWSW, 2386/30722, S. Dziubani, Pozyskanie i praca z agenturą spośród stanu zmiennego jednostek 
wojskowych, celem wyjaśnienia i rozpracowania sygnałów kontrwywiadowczych (praca egzaminacyjna) 
WAP, Warszawa 1962, s. 28. Kandydat na TW w żargonie oficerów WSW nazywany był „Łabędziem”. Zob. 
Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 205. 
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 Tajnego współpracownika należało (podobnie jak nieoficjalnego pracownika) stale 

wychowywać i kontrolować, a także szkolić i przygotowywać do powierzanych zadań27. 

 Obie instrukcje (tj. z 1957 r. i z 1965 r.) operacyjne podkreślały znaczenie sposobu 

odbierania od TW meldunków i opracowywania ich. Meldunki powinny być sporządzane 

własnoręcznie, najlepiej w trakcie spotkania lub przed spotkaniem, z zachowaniem zasad 

konspiracji. Oficer KW opracowywał meldunek (wpisywał datę, miejsce spotkania, 

pseudonim, swoje nazwisko, zadania i wskazówki dla TW oraz ocenę jego postępowania) i 

ewentualnie uzupełniał meldunek o informację uzyskane z rozmowy z TW. Meldunki 

operacyjne miały opierać się na faktach, nie na przypuszczeniach lub wnioskach28. 

Współpracowników kontrwywiadu wojskowego można było nagradzać, co było także 

elementem przywiązania ich do siebie29. 

 Zasady opracowania i pozyskania TW według instrukcji z 1965 r. były zbliżone do 

tych z pierwszej instrukcji. Jedyną istotną zmianą było wprowadzenie zasady, że przed 

sprawdzeniem kandydata na tajnego współpracownika oficer KW musiał uzyskać zgodę od 

przełożonego30.  

 Druga instrukcja pozwalała nie przyjmować zobowiązania ani pisemnego, ani 

ustnego od osoby pozyskanej, jeżeli ta wahała się co do współpracy z WSW. Po pozyskaniu 

oficer KW musiał jedynie ustalić formę łączności, pouczyć o zachowaniu konspiracji, 

omówić sposób wytłumaczenia się z nieobecności w czasie trwania pozyskania oraz 

przedstawić zadania („zadaniować”) TW31.  

 Jeżeli kandydat na TW odmówił współpracy, oficer KW powinien odebrać od niego 

zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy treści rozmowy. Z pozyskania lub odmowy 

pozyskania oficer KW musiał złożyć raport przełożonemu.  

 Instrukcja z 1965 r. dzieliła pod względem podstawy pozyskania kandydata na: 

– dobrowolną (motywy patriotyczne, polityczne, materialne); 

– przymusu (na podstawie materiałów obciążających). 

                                                
27 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej AIPN Kr), Wydział Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu (dalej Wydział 
WSW JW MSW w Nowym Sączu), 083/42, t. 18, N. Bukowski, Dobór i szkolenie tajnych współpracowników 
angażowanych do spraw operacyjnych [w:] „Biuletyn WSW” 1987, nr 4(100), s. 21–35; ibidem, 083/42, t. 27, 
B. Kędziora, Niektóre psychologiczne aspekty pracy z tajnymi współpracownikami [w:] „Biuletyn WSW” 
1989, nr 2(106), s. 67–77. Werbunek i szkolenie nowych TW w żargonie oficerów WSW nazywane było 
„Łabędzim śpiewem”. Zob. Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 205. 
28 W żargonie oficerów WSW meldunek agenturalny składany przez TW lub NP nazywany był „żygowinami”. 
Zob. Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 205. 
29 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 79–82, 133–137. 
30 Ibidem, s. 129–130. 
31 Ibidem, s. 132. 
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 Podstawa dobrowolna miała być zasadniczą formą werbunku, natomiast przymusu 

dopuszczana była tylko w sytuacjach „operacyjnie uzasadnionych”, z tym że członków i 

kandydatów PZPR można było na tej podstawie pozyskiwać w wyjątkowych sytuacjach za 

zgodą szefa WSW i aprobatą szefa GZP. Natomiast kandydatów i członków PZPR spośród 

osób niezatrudnionych w wojsku można było pozyskiwać do spraw także w wyjątkowych 

wypadkach, wyłącznie za zgodą szefa zarządu WSW OW (RSZ), i za akceptacją I sekretarza 

Komitetu Wojewódzkiego PZPR32. 

 Zezwolenia na werbunek TW pozyskanego do zadań skierowanych za granicą 

udzielali szefowie zarządów WSW OW (RSZ), natomiast zezwolenia na pozyskanie TW na 

podstawie materiałów obciążających oraz spośród cudzoziemców lub osób na stałe 

przebywających za granicą udzielał szef WSW33. 

 Oficer musiał co rok opracowywać okresowe charakterystyki prowadzonych przez 

siebie współpracowników i dokonywać ich oceny. W przypadku drugiej instrukcji z 1965 r. 

charakterystyki należało opracowywać co dwa lata. Oficer był zobowiązany również do 

opracowania charakterystyki w przypadku przekazania tajnego współpracownika innemu 

oficerowi bądź przy rozwiązaniu z nim współpracy34. 

 

2.2. Nieoficjalny pracownik35 

 Instrukcja z 1957 r. wprowadzała nową kategorię współpracownika kontrwywiadu, 

który miał zastąpić dotychczasowego rezydenta GZI. Nieoficjalny pracownik (NP) 

początkowo mógł mieć na łączności agenturę tylko w uzasadnionych wypadkach. Jego rola 

sprowadzała się głównie do informowania organów WSW o sytuacji w jednostkach, a więc 

NP spełniał rolę agentury sygnalizacyjnej36. Wynikało to zapewne z tego, że większość 

                                                
32 Ibidem, s. 129–132. 
33 Ibidem, s. 130–131. 
34 Ibidem, s. 83, 136. 
35 W żargonie oficerów WSW nieoficjalny pracownik nazywany był „Napletkiem”. Zob. Z. Kamiński, 
Tropiciele…, s. 205. 
36 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 76–78. Z takimi założeniami powstała kategoria NP, którego rolą, 
jak sama nazwa wskazywała, miała być niejawna praca na rzecz WSW. Kładziono nacisk na to, by byli to 
członkowie PZPR, najbardziej zaufani oficerowie i podoficerowie. Nieoficjalny Pracownik stał też wyżej w 
hierarchii operacyjnej od informatora czy agenta (a nawet rezydenta). Obok NP planowano kontynuować 
kategorię rezydenta, który miałby na łączności agenturę. Kokoszyn chciał tą kategorię wykorzystać na odcinku 
ofensywnego kontrwywiadu („Gdybyśmy wyzbyli się rezydenta było by źle, nie bylibyśmy KW, a szczególnie 
jeżeli chcemy przejść na odcinek ofensywny” (cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady 
kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 87). Ostatecznie odstąpiono od tego. 
Początkowo nowa kategoria NP, zbliżona do rezydenta wydawała się oficerom KW nielogiczna (ibidem, k. 46, 
50, 54, 67, 69–71). Jak twierdził mjr Władysław Osowski: „Mianowicie zagadnienie tajnego współpracownika 
– nieoficjalnego pracownika, dlaczego powstało takie stwierdzenie, mnie się wydaje że on poważniejszego 
uzasadnienia nie ma. Ten tajny współpracownik może z powodzeniem nazywać się rezydent, dlatego on może 
się nazywać rezydent – dlatego, ponieważ w naszej psychice jest ten osad, że my żeśmy uważali, że rezydent 
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nieoficjalnych pracowników zajmowała na tyle wysokie stanowisko w jednostce, że nie 

miała dotarcia do żołnierzy służby zasadniczej, z której wyłaniała się podstawowa agentura, 

z drugiej strony kierownictwo WSW zastanawiało się nad utrzymaniem kategorii rezydenta, 

który miałby za zadanie obsługiwać agenturę na obiektach37. Nieoficjalny pracownik miał 

być także przygotowywany do działań wspierających kontrwywiad i służby porządkowe na 

wypadek wojny38. Był więc traktowany jako najwyższa forma współpracy, którą WSW 

darzyła zaufaniem. Planowano nawet przyjmować do służby najlepszych NP. Szybko jednak 

nastąpiła zmiana, bo zarządzeniem szefa WSW nr BB-002881/1/58 z 12 listopada 1958 r. 

wprowadzono konieczność „posiadania na łączności” informatorów przez nieoficjalnych 

pracowników. Nieoficjalny pracownik, który nie był w stanie utrzymać stałej łączności i 

pokierować pracą informatorów, miał być przerejestrowany do rangi informatora. Jego 

kategoria wypełniała od tej pory rolę rezydenta39. 

 Według pierwszej instrukcji, z 1957 r., nieoficjalnego pracownika można było 

pozyskać w Sztabie Generalnym WP, w sztabach związków taktycznych, pułkach, 

samodzielnych batalionach oraz innych jednostkach organizacyjnych WP. Nieoficjalny 

pracownik musiał cieszyć się autorytetem w jednostce, powinien należeć do PZPR i mieć 

„zamiłowanie do pracy kontrwywiadowczej”. Zabraniano pozyskiwania NP spośród 

oficerów aparatu partyjno-politycznego, pracowników prokuratury i sądów, sekretarzy OOP 

i POP, oficerów na stanowiskach generalskich, dowódców samodzielnych jednostek 

wojskowych, ich zastępców i szefów sztabów40. 

 Nieoficjalnych pracowników pozyskiwano z zasady w oddziałach, samodzielnych 

jednostkach, obiektach specjalnych i pododdziałach. Opracowywany był w analogiczny 

                                                
to człowiek bezwzględnie czysty, że jego babka, prababka, ojciec, wujek itd. nie mają nic na podszewce. 
Rezydent to nie jest taki człowiek z chipoteką [sic] czysty, rezydent to jest taki osobnik, współpracownik 
doświadczony, wykwalifikowany i mnie się wydaje, że termin rezydent jest znacznie odpowiedniejszy. Tylko 
z tym, że my nie powracajmy do tej techniki rezydenta jako do tego którego widzieliśmy kilka lat wstecz, to 
będzie wszystko w porządku. Dlatego też stoję na stanowisku że powinien ten współpracownik nazywać się 
rezydentem. Dlaczego rezydentem – dlatego rezydentem że mogą zaistni[eć] okoliczności, że temu 
człowiekowi trzeba będzie przekazać agenturę szeregową na łączność i wówczas nazwa będzie pasować do 
jego czynności” (cyt.: ibidem, k. 70–71). Na ten temat wypowiedział się także zastępca szefa WSW, ppłk 
Tadeusz Pietrzak: „Uważamy, że nieoficjalny pracownik jest wyższy od rezydenta i uważamy dalej, że 
nieoficjalny pracownik jest rezerwą do naboru do organów kontrwywiadu i będzie także, że będzie wakat, to 
będziemy przede wszystkim nabierali z oficerów będących dotychczas nieoficjalnymi pracownikami. Dlatego 
on się nazywa pracownik, a nie współpracownik. To ma być człowiek, którego my szkolimy, do którego mamy 
zaufanie jako do pracownika i dlatego on może spełniać i spełniać będzie ważniejszą rolę, naszym zdaniem, 
jak rezydent” (cyt.: ibidem, k. 78). 
37 Ibidem, k. 78. 
38 Ibidem, k. 87. W tym wypadku NP będzie pełnił rolę rezydenta wojennego (RW). Zob. też podrozdział VII.7. 
39 AIPN, SWSW, 2386/31058, A. Sularz, Wykorzystanie nieoficjalnego pracownika w pracy organów 
Kontrwywiadu Wojskowego (praca egzaminacyjna), WAP, Warszawa 1961, s. 5–6. 
40 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 77. 
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sposób, jak tajny współpracownik, spotkania z nim musiały być systematyczne i można go 

było opłacać41. 

 W drugiej instrukcji (1965 r.) położono nacisk na kierowanie przez NP przekazanych 

mu na kontakt tajnych współpracowników (wywodzących się ze stanu zmiennego), a w 

drugiej kolejności informowanie o zjawiskach ujemnych w jednostce. Jednak zdarzali się 

tacy nieoficjalni pracownicy, którzy nie prowadzili żadnego TW i traktowani byli przez 

oficerów KW jako ich „nieoficjalni pomocnicy”42. Jednocześnie instrukcja pozwalała na 

prowadzenie przez NP kontaktów operacyjnych. Nieoficjalnym pracownikiem mógł być 

pracownik cywilny, który kontaktował się z tajnymi współpracownikami wywodzącymi się 

ze środowiska cywilnego. Nieoficjalny pracownik „powinien być”, według drugiej 

instrukcji, wynagradzany43. 

 W 1964 r. Zarząd WSW POW zainicjował, w drodze eksperymentu, kategorię 

nieoficjalnego pracownika „nowego typu” (NPNT)44. Wynikało to ze słabości organów 

WSW w rozpracowywaniu składu zmiennego jednostek, w którym zauważono stały wzrost 

przestępczości. Wśród nieoficjalnych pracowników wytypowano podoficerów zawodowych 

i nadterminowych (najczęściej szefów kompanii), którzy mieli bezpośredni kontakt z 

żołnierzami służby zasadniczej. Po ich przeszkoleniu nakazano im wybrać („podebrać” stałe 

kontakty) informatorów spośród żołnierzy służby zasadniczej, którzy nie byli świadomi 

swojej roli. Nie byli oni jako osobowe źródła informacji prowadzeni, przeszkalani czy 

„zadaniowani”. Praca z nimi odbywała się więc w sposób kapturowy. Nieoficjalny 

pracownik „nowego typu” uzyskiwał informacje na temat żołnierzy i sytuacji w jednostce w 

wyniku luźnych rozmów z wybranymi przez siebie żołnierzami stanu zmiennego45. 

 Eksperyment taki trwał ponad rok, a jego efekty nie były, zarówno dla Szefostwa 

WSW, jak i kierownictwa Zarządu WSW POW, do końca zadowalające. O ile rzeczywiście 

szefowie kompanii jako NP mieli dobry kontakt ze żołnierzami stanu zmiennego, o tyle 

                                                
41 Ibidem, s. 77–78. 
42 AIPN, SWSW, 2386/31199, S. Dobrzański, Z. Żołnierczyk, Problemy nowej instrukcji o pracy 
kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej, SWSW, Warszawa 1971, s. 22–23. 
43 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 137–139. 
44 AIPN, 2386/19701, Pismo szefa WSW, gen. Teodora Kufla, nr BB 01332/7/66 do szefa Oddziału I Zarządu 
I SWSW, 10 VI 1966 r., k. 108–111. Kategoria ta nie była zaznaczana w oficjalnych rejestrach. Zob. AIPN, 
003200/1, Centralny rejestr agentury i właścicieli lokali konspiracyjnych WSW [za lata 1957–1966]; AIPN, 
003200/2, Centralny rejestr agentury i właścicieli lokali konspiracyjnych WSW [za lata 1965–1972]. 
45 AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Z. Duda, Skrypt „Zarys historyczny powstania i działalności organów 
kontrwywiadu LWP. Część III – okres po 1957 roku”, SWSW, Warszawa 1972, s. 7. W latach 
siedemdziesiątych XX w. sowieckie służby kontrwywiadu wojskowego miały przeprowadzać podobny 
eksperyment. Zob. też: AIPN, SWSW, 2386/31022, Ppłk W. Mrowiec, Niektóre aspekty mojej pracy w 
kontrwywiadzie wojskowym [w:] XXX lat kontrwywiadu wojskowego Wojska Polskiego. Wspomnienia, 
SWSW, Warszawa 1973, s. 27–28. 



438 

praca z szeregowymi żołnierzami jako osobowymi źródłami informacji często była 

nieefektywna. Wynikało to z braku szkoleń osoby będącej źródłem informacji i niemożności 

powierzania jej zadań bądź sugerowania, chociażby na co powinna zwracać uwagę. 

Brakowało też możliwości poszerzenia bazy źródłowej szefa kompanii o szeregowców z 

innych pododdziałów. 

Szefostwo stanęło wobec tego na stanowisku, że należy pracę operacyjną opierać na 

tajnych współpracownikach i kontaktach operacyjnych. Ponadto stwierdzono, że 

nieoficjalnym pracownikom trzeba przekazać TW wywodzących się ze służby czynnej. 

Podoficerów zawodowych i nadterminowych, którzy mają kontakt z żołnierzami służby 

zasadniczej, należy pozyskać do współpracy w kategorii kontaktów operacyjnych i po 

przeszkoleniu „zadaniować” ich na kierunek rozpoznania składów zmiennych jednostek46. 

 

2.3. Nierejestrowani współpracownicy 

 Nierejestrowane osobowe źródła informacji, mimo że nie występują w instrukcji z 

1957 r., były wykorzystywane przez oficerów kontrwywiadu do uzyskiwania wiadomości 

operacyjnych i była możliwość ich wynagradzania47. Sprawa nierejestrowanych źródeł 

informacji od samego sformowania WSW była mocno dyskutowana wśród kierownictwa 

pionu kontrwywiadu wojskowego. Taki kontakt poufny z łatwością mógł zastąpić 

informatora, co ułatwiało pracę oficerom KW, ale jednocześnie słabiej go można było 

kontrolować48. Były to osoby (najczęściej pozyskiwane z dawnej agentury lub członkowie 

partii), które pisały meldunki, bądź osoby składające informacje ustne, z których oficer pisał 

raport – obie te formy źródła osobowego spotykały się z oficerami KW regularnie49. Były 

wykorzystywane także osoby udzielające informacji sporadycznie, sygnalizujące pewne 

problemy w jednostce, bądź osoby, z którymi oficerowie spotykali się ze względu na 

zajmowane przez nich stanowiska służbowe, czy po prostu w ramach kontaktów 

towarzyskich50. Ponieważ oficjalnie takie źródła nie istniały (ich kategoria nie była 

                                                
46 AIPN, SWSW, 2386/31199, S. Dobrzański, Z. Żołnierczyk, Problemy nowej instrukcji o pracy 
kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej, SWSW, Warszawa 1971, s. 23; ibidem, 2386/19701, 
Pismo nr BB 01332/7/66, 2 VI 1966 r., k. 100–103. 
47 AIPN, SWSW, 2386/19700, Komentarz do „Instrukcji o zasadach i formach pracy operacyjnej Wojskowej 
Służby Wewnętrznej”, b.d. [1965 r.], k. 212. 
48 Według mjr. Władysława Osowskiego „kontakty poufne to jest sprawa skompromitowana”. Cyt.: AIPN, 
SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], 
k. 73. 
49 Rozmowa prowadzona z osobą zaufaną (OZ) w żargonie oficerów WSW nazywana była „świrgotem”. Zob. 
Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 205. 
50 „Natomiast uważamy, że praca naszego oficera kontrwywiadu powinna (wracam do kontaktów poufnych) 
nie być wyizolowana spośród kadry oficerskiej, spośród obiektu na którym on pracuje. Oficer kontrwywiadu 
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przewidziana w instrukcji o pracy kontrwywiadowczej), oficerowie WSW w swoich 

raportach nazywali je różnie, najczęściej był to kontakt operacyjny, kontakt poufny bądź 

osoba zaufana, ale używano też innych nazw: kontakt oficjalny, kontakt obywatelski, źródło 

oficjalne, współpracownik oficjalny. Meldunki tego typu OZI bądź raporty oficerów z 

przeprowadzonych z nimi rozmów składano do części pierwszej teczki obiektu, bądź do 

specjalnie założonej do tego celu teczki kontaktów (teczka meldunków i informacji). 

Korzystanie z nierejestrowanych OZI wymusiła instrukcja operacyjna z 1957 r., która 

przewidywała tylko osobowe źródła informacji rejestrowane w ewidencji, a te trudniej było 

pozyskać do współpracy ze względu chociażby na odebranie od nich zobowiązania. Przy 

spotkaniach z nierejestrowanymi OZI musiała być zachowana zasada tajności51. 

Kierownictwo SWSW zdawało sobie z tego sprawę52. 

 Od początku powstania WSW w pionie dochodzeniowo-porządkowym występują 

OZI nierejestrowane, nazywane różnie, z reguły kontaktami poufnymi albo osobami 

zaufanymi53. Już jednak od 1959 r. pojawiają się, obok kontaktów poufnych, informatorzy54. 

 Od samego początku powstania WSW wiele informacji, pochodziło od osób 

nierejestrowanych, sporadycznie donoszących kontrwywiadowi wojskowemu. Wpływ na to 

miały prawdopodobnie kontakty oficerów KW ze składem osobowym wojska, na które 

zwracano szczególną uwagę. 

 Kategoria kontaktu operacyjnego pojawia się oficjalnie dopiero w instrukcji z 1965 

r. Nie mógł on być przyjmowany w lokalu kontaktowym, a gdy wymagała tego sytuacja, 

                                                
powinien stykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, być dobrym kolegą i przyjacielem, żeby jego lubili i czuli, że 
to jest towarzysz, a nie facet, który tylko czyha aby coś napisać i poskarżyć, a z drugiej strony poprzez takie 
kontakty właśnie on może się wiele dowiedzieć, może wprowadzić do swojej osoby zaufanie a to jest wielka 
rzecz i trzeba u ludzi to wpajać”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu 
KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 77 (wypowiedź ppłk. Tadeusza Pietrzaka). 
51 AIPN, SWSW, 2386/30756, I. Konarski, Pojęcie kontaktu operacyjnego i praca z nimi (praca 
egzaminacyjna), WAP, Warszawa 1965, s. 4–8. 
52 Jak referował ppłk Tadeusz Kurowski: „ten pion KW dla ściśle określonych celów może mieć te poufne 
kontakty. Może mieć albo poprzez elaminację [eliminację] pojęcia informator, może mieć kontakty poufne do 
spraw. Może mieć kontakty poufne przy pozostawieniu tej kategorii agentury agent informator i może mieć 
kontakty poufne w zakresie zabezpieczenia tajemnicy, i dla celów przeciwdziałania aktom dywersji na 
specjalnych obiektach narażonych na dywersję. Może być jeszcze inny wariant, że kontakty poufne będą 
istnieć w zakresie obowiązków tych kontaktów poufnych odnośnie zabezpieczenia tajemnicy i zabezpieczenia 
obiektów przed dywersją może być przekazany razem z tym[i] kontaktami poufnymi ten zakres obowiązków 
pionowi służby porządkowej, mam na myśli aparat dochodzeniowy, który w przyszłości zleje się ze służbą 
porządkową w jedną całość”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW 
SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 45. 
53 AIPN, SWSW, 2386/31085, E. Robosz, Znaczenie współdziałania poszczególnych pionów w organach 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (praca egzaminacyjna), WAP, Warszawa 1963, s. 9. 
54 AIPN, SWSW, 2386/18168, Zarządzenie szefa WSW nr 0012 w sprawie wprowadzenia w pionie 
porządkowym Wojskowej Służby Wewnętrznej sieci informacyjnej oraz określenia sposobów uzyskiwania 
informacji o przestępczości w wojsku, 27 III 1959 r., k. 45–52. 
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można było odebrać od niego zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy prowadzonych z 

oficerami treści rozmów. Instrukcja operacyjna zabraniała rejestrowania kontaktów 

operacyjnych, ale istniała możliwość prowadzenia przez oficera KW roboczych wykazów 

KO, jednak nie można tam było umieszczać osób, z którymi spotykał się z racji 

zajmowanych przez nie stanowisk. 

 

2.4. Miejsca spotkań z agenturą55 

 W instrukcji z 1957 r. mowa jest tylko o lokalach konspiracyjnych i „miejscach 

umówionych”, dopiero instrukcja z 1965 r. dzieli miejsca odbywania spotkań ze 

współpracownikami KW na lokal kontaktowy, mieszkanie konspiracyjne i miejsce spotkań. 

Rozkazem szefa WSW nr 0255 z 1959 r. wprowadzono kartę adresową lokalu 

konspiracyjnego-kontaktowego o symbolu EO-12 służącą do ewidencji lokali 

konspiracyjnych, zasadzek i punktów odbioru (punkty podsłuchowe i punkty zakrytej 

obserwacji) w wydziałach ewidencji poszczególnych KW MO. Lokal konspiracyjny był 

połączeniem dawnego lokalu kontaktowego i lokalu konspiracyjnego wykorzystywanego 

przez GZI56. W lokalach konspiracyjnych można było werbować agenturę, spełniał on wtedy 

rolę tzw. lokalu werbunkowego. Lokal konspiracyjny był pomocny również przy 

przedsięwzięciach specjalnych. Z początkiem lat sześćdziesiątych pojawiło się, obok lokalu 

konspiracyjnego, mieszkanie konspiracyjne. Lokal konspiracyjny zaczął więc spełniać rolę 

lokalu kontaktowego57. 

 W drugiej instrukcji, z 1965 r., powrócono już formalnie do lokali konspiracyjnych 

sprzed 1957 r. (nazwanych teraz mieszkaniami konspiracyjnymi) oraz do lokali 

kontaktowych. Lokal kontaktowy różnił się od mieszkania konspiracyjnego tym, że nie 

stanowił własności organów WSW, był najczęściej wynajmowany jako jedno z pomieszczeń 

w mieszkaniu. Mieszkanie konspiracyjne wynajmowano na wyłączne użytkowanie w 

całości przez organa WSW, najczęściej odpowiednio zaszyfrowane, urządzone i 

zalegalizowane. Mieszkania konspiracyjne wykorzystywane były głównie do spotkań z 

                                                
55 Spotkania z TW w żargonie oficerów WSW nazywane było „Stykiem” bądź „Randką”. Zob. Z. Kamiński, 
Tropiciele…, s. 205. 
56 W GZI obowiązywały od 1955 r.: „Instrukcja 03/55 o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego 
i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa publicznego PRL” oraz „Instrukcja nr 04/55 o zasadach 
pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa publicznego PRL”, zob.: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, 
s. 47–92. Uchwałą nr 683/55 Rady Ministrów z 3 IX 1955 r. organy GZI zostały włączone do KdsBP. Zob.: 
AIPN, SWSW, 2386/30239, Zarządzenie nr 094/55 o włączeniu organów Informacji MON i WW do Komitetu 
do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego [z 14 IX 1955 r.], KdsBP, Warszawa 1955. W latach 1955–1957 w 
GZI były wykorzystywane lokale kontaktowe i lokale konspiracyjne. 
57 AIPN, SWSW, 3426/54, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0255 w sprawie częściowej 
zmiany „Wytycznych do prowadzenia ewidencji operacyjnej WSW”, 26 XI 1959 r., k. 280–281. 
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wartościowymi współpracownikami, ale także pomocne były do realizacji czynności 

operacyjnych wymagających szczególnej tajności, jak np. baza przy realizacji tajnego 

przeszukania lub jako punkt odbioru podsłuchu pomieszczenia58. 

 Lokale kontaktowe, według instrukcji z 1965 r., można było organizować także na 

podstawie dokumentów legalizacyjnych, z odpowiednio wobec właściciela i sąsiadów 

przygotowaną legendą. Taka forma powodowała, że rejestrowany w ewidencji WSW 

właściciel LK nie był świadom, z kim zawiera umowę o wynajem. Nie wolno było 

organizować LK w pomieszczeniach organizacji partyjnych i młodzieżowych, związków 

zawodowych, prezydiów rad narodowych, prokuratur, sądów, organów Służby 

Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, a także w lokalach zamieszkanych przez 

kierowniczych pracowników partyjnych i państwowych oraz prokuratorów i sędziów59. 

 Właściciela (dysponenta) LK, jego rodzinę (i innych dorosłych osób mieszkających 

w LK), jak i sąsiadów należało sprawdzić w ewidencji kartkami E-15 (w rubrykę pt. „powód 

zapytania” podawano „przed rozpracowaniem”). Sprawdzanie mieszkańców i sąsiadów 

powinno się odbywać regularnie w celu potwierdzenia tajności pomieszczenia. Należało 

zebrać informacje zarówno o dysponencie pomieszczenia i jego rodzinie (charakterystyki), 

jak i o samym pomieszczeniu (plan dojścia, plan lokalu, zachowana tajność spotkań i 

przedsięwzięć specjalnych). Podobnie przy zabezpieczeniu w ewidencji – rejestrowano i 

dysponenta, i adres lokalu60. 

 Przed dysponentem ujawniano, z kim ma do czynienia, gdy zdobył zaufanie organów 

WSW, wówczas także podawano mu ramowy cel wykorzystania pomieszczenia (nie 

ujawniano jednak rzeczywistego przeznaczenia lokalu) oraz uzgadniano warunki 

użytkowania (dni, godziny, częstotliwość wejść, odpowiednią legendę). Z dysponentem 

należało przeprowadzić wstępną rozmowę, następnie opracować wniosek o zezwolenie na 

zorganizowanie lokalu wraz z charakterystyką właściciela, rodziny, sąsiadów i samego 

pomieszczenia oraz umotywowaniem przydatności LK. Do wniosku dołączano szkic 

budynku, plan lokalu oraz całość materiałów zebranych w wyniku opracowania. Po 

uzyskaniu zgody od danego szefa organu WSW na zorganizowanie lokalu, oficer KW 

zawierał umowę o wynajem lokalu z właścicielem i ustalał wysokość świadczenia za jego 

wykorzystywanie oraz odbierał zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy (także 

                                                
58 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 139–141. Na temat organizacji i eksploatacji punktu odbioru, zob. 
Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 67–83. 
59 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 139. 
60 Ibidem, s. 139–140. 
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od dorosłych mieszkańców pobierano zobowiązanie, jeżeli nie można było wobec nich 

zachować w tajemnicy faktu korzystania z mieszkania przez WSW). Z dysponentem 

odbywano regularnie rozmowy w celu kontroli tajności lokalu kontaktowego. Dysponentów 

opłacano z funduszu dyspozycyjnego i odbierano od nich pokwitowania (podpisywał się na 

nich swoim imieniem i nazwiskiem). Jeżeli dysponent zgodził się na użytkowanie lokalu 

bezinteresownie, nagradzano go najczęściej okolicznościowymi upominkami (w tym 

wypadku oficer musiał opisać w notatce, jaki prezent, kiedy i jakiej wartości wręczył)61. 

 Wszystkie materiały dotyczące lokalu i jego dysponenta oraz pokwitowania za 

wynajem składano do teczki LK lub MK. Każdy lokal kontaktowy i mieszkanie 

konspiracyjne miało swój kryptonim, sam dysponent nie używał pseudonimu, zawsze 

występował z imienia i nazwiska. 

 W lokalach kontaktowych i mieszkaniach konspiracyjnych przyjmowano najczęściej 

kilku („w liczbie zapewniającej konspirację spotkań przed otoczeniem”) współpracowników 

kontrwywiadu wojskowego. Trzeba było uważać, aby tajni współpracownicy względem 

siebie oraz względem dysponenta nie byli spokrewnieni, ani w żaden sposób zaznajomieni. 

W LK i MK nie wolno było przyjmować osób zaufanych, tajnych współpracowników ze 

stanu zmiennego lub zaangażowanych do jednej sprawy czy niesprawdzonych62.  

 Z lokalu kontaktowego powinien był korzystać jeden oficer KW, ale dopuszczano 

korzystanie z nich przez większą liczbę oficerów (początkowo dwóch, przy instrukcji z 1965 

r. – trzech), z tym, że tylko jeden prowadził dokumentację i utrzymywał kontakt z 

właścicielem, natomiast wszyscy odpowiedzialni byli za utrzymanie tajności lokalu63. 

 Współpracowników kontrwywiadu wojskowego wprowadzano do LK lub MK na 

dwa sposoby: wprowadzenie osobiste przez oficera oraz przez podanie dokładnego adresu i 

znaku umownego. Pierwsza metoda polegała na tym, że oficer umawiał się ze 

współpracownikiem w pobliżu LK (MK) i po nawiązaniu kontaktu wzrokowego udawali się 

osobno do lokalu, przy czym oficer wchodził pierwszy i to on wprowadzał 

współpracownika, tak, aby nikt z mieszkańców lokalu go nie widział. Druga metoda 

(stosowana zwykle po pierwszej) polegała na podaniu współpracownikowi przez oficera 

dokładnego adresu LK (MK), który współpracownik miał za zadanie odpowiednio 

zaszyfrować. Współpracownik WSW na spotkanie do LK lub MK mógł się udawać teraz 

sam, z zachowaniem tajności i po uzgodnieniu z oficerem znaku umownego (sygnału 

                                                
61 Ibidem, s. 85, 140. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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bezpieczeństwa), np. kwiatek w oknie, odsunięta do połowy firanka, znak przy wejściu do 

klatki czy windy, który informował, że oficer już jest „na lokalu” i współpracownik może 

spokojnie udać się na spotkanie. Współpracownik musiał być też pouczony, jak ma pukać 

albo dzwonić do mieszkania, tak aby nie otworzył mu dysponent czy inni mieszkańcy, tylko 

sam oficer kontrwywiadu. O sposobie sygnalizowania obecności współpracownika przed 

lokalem był powiadamiany dysponent (ewentualnie osoby wtajemniczone), tak by sam nie 

otworzył i nie dopuścił do otwarcia drzwi przez osoby niepowołane. Zabieg taki był 

stosowany, aby dysponent nie znał agentury wchodzącej do LK na spotkanie. Z reguły 

jednak starano się z TW spotykać poza godzinami obecności dysponenta (nie zawsze też 

dysponent w ogóle korzystał z wynajętego WSW mieszkania). Lokal kontaktowy czy 

mieszkanie konspiracyjne w pierwszej kolejności zawsze opuszczał współpracownik KW, 

dopiero po pewnym czasie oficer. Współpracownicy musieli być także przeszkoleni w 

zakresie obserwacji, aby mogli stwierdzić, czy nie są śledzeni i ewentualnie próbować 

„zgubić obserwację” (tzw. ogon, sforę), bądź ostatecznie zerwać spotkanie64. 

 Przy rezygnacji z lokalu oficer musiał przedłożyć szefowi organu WSW odpowiedni 

wniosek do zatwierdzenia. Od właściciela i innych wtajemniczonych mieszkańców odbierał 

zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu wykorzystania ich mieszkania. Można też 

było czasowo zawiesić korzystanie z lokalu. Wszelką dokumentację dotyczącą lokalu 

kontaktowego i mieszkania konspiracyjnego, a także dysponenta oraz sąsiadów włączano 

do odpowiedniej teczki65. 

 W pierwszej instrukcji z 1957 r. przewidywano miejsca nierejestrowane do kontaktu 

ze źródłami osobowymi, ale nie nazywano ich wprost miejscami spotkań, tylko „miejscami 

umówionymi”. Podobnie lakonicznie w instrukcji wspominano o możliwości kontaktu z 

współpracownikami za pomocą martwej skrzynki. Dopiero druga instrukcja oficjalnie 

mówiła o miejscach spotkań i przewidywała zatwierdzenie takich miejsc przez szefa danego 

organu WSW oraz ewidencjonowanie ich w teczce obiektu. Dodatkowo instrukcja ta dawała 

możliwość kontaktu ze współpracownikami KW w tzw. doraźnych miejscach spotkań. Nie 

                                                
64 AIPN, Biblioteka, 2603/8429, W. Bussler, J. Mazur, T. Młynek, H. Matusik, L. Grosicki, Osobowe środki 
pracy kontrwywiadowczej, OS WSW, Mińska Mazowiecki 1984, s. 70–75; AIPN, Biblioteka, 2603/13460, 
por. R. Mojsnerowski, Wpływ miejsc spotkań na efektywność pracy TW (NP) [w:] Praca oficera kontrwywiadu 
wojskowego z tajnymi współpracownikami. Mińsk Mazowiecki (COS WSW), październik 1984, s. 132–144. 
Zob. Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 205. 
65 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 86. AIPN, Biblioteka, 2603/8429, W. Bussler, J. Mazur, T. 
Młynek, H. Matusik, L. Grosicki, Osobowe środki pracy…, s. 55–75; zob. także: Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 
107–108.  
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wspomniano natomiast w niej o skrzynce kontaktowej (tzw. martwej skrzynce), chociaż 

takie miejsca były wykorzystywane szczególnie w pracy ofensywnej66. 

 Miejsca spotkań (MS, MES-y) były organizowane w jednostkach wojskowych i 

przeznaczone były głównie do kontaktu z współpracownikami ze stanu zmiennego. Można 

też było spotykać się z współpracownikami spośród kadry zawodowej lub z pracownikami 

cywilnymi wojska. Miejsce spotkań organizowano najczęściej w kancelariach sztabu, 

pomieszczeniach klubów garnizonowych, kinach, salach cichych gier, internatach, hotelach 

i kasynach. Przede wszystkim miejsca takie musiały zapewnić tajność kontaktów i 

swobodną rozmowę. Trzeba było także zwracać uwagę na osobę odpowiedzialną za dane 

pomieszczenie (na ile jest ona zaufana i pozwoli na wykorzystanie pomieszczenia) 

nazywaną dysponentem miejsca spotkań, oraz na możliwości czasowe i sposób 

legendowania w takim pomieszczeniu danej osoby, informującej organa KW. Miejsca 

spotkań nie zawsze miały swoich dysponentów, uzależnione to było od miejsca, w którym 

oficer KW chciał je zorganizować. Jeżeli nad danym pomieszczeniem służbowym trzymał 

pieczę jakiś pracownik cywilny bądź żołnierz, mógł być wykorzystywany przez oficerów 

KW, pożyczając im klucze i udostępniając pomieszczenie. Dysponenci tacy nie byli 

rejestrowani w ewidencji, ale musieli być zapewne sprawdzani kartką E-1567. 

 Po odpowiednim zorientowaniu się co do możliwości wykorzystania danego 

pomieszczenia na miejsce spotkań, oficer KW występował do przełożonego z wnioskiem o 

zezwolenie na zorganizowanie takiego miejsca kontaktu. Wniosek taki po zaakceptowaniu 

przez szefa organu przechowywany był w teczce obiektu, tam również w specjalnym 

wykazie ewidencjonowano miejsca spotkań. 

 Do nowo zaakceptowanego MS trzeba było uzyskać klucze od osoby 

odpowiedzialnej za to pomieszczenie, nie zdradzając powodów i pouczając ją o zachowaniu 

tego faktu w tajemnicy. Lepsza sytuacja była wtedy, jeżeli nie trzeba było wtajemniczać w 

to osoby odpowiedzialnej, np. w internacie czy hotelu, gdzie oficer KW występował jako 

osoba wynajmująca pokój. Oficer KW zawsze powinien był mieć przygotowaną legendę 

usprawiedliwiającą jego obecność w danym pomieszczeniu.  

 Wprowadzanie na MS współpracowników KW nie odbiegało od sposobów 

wprowadzania do lokalu kontaktowego czy mieszkania tajnego. Miejsce spotkań, ze 

względu na swoje położenie w jednostce, nie zapewniało jednak takiej tajności, jak LK czy 

MT dlatego podlegało szczególnym sprawdzaniom.  

                                                
66 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 86. 
67 Ibidem, s. 140–141. 
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 Doraźne miejsca spotkań, wykorzystywane najczęściej jednorazowo, musiały także 

zapewniać tajność kontaktu i swobodne przekazywanie informacji. Organizowane były 

najczęściej w kawiarniach, restauracjach, samochodach czy w hotelach68. 

 Skrzynki kontaktowe (skrytki kontaktowe, czy martwe skrzynki) organizowane były 

do tymczasowego przekazywania informacji między współpracownikami a oficerem KW. 

Nie można było stale z nich korzystać ze względu na brak kontroli, szkolenia i wychowania 

współpracowników, które to odbywać się mogły tylko przy bezpośrednich spotkaniach. 

Dana skrzynka kontaktowa (SK) służyła do utrzymania łączności tylko z jednym 

współpracownikiem KW. Informacje o zostawionej widomości w SK podawano sobie po 

przez wcześniej uzgodnione znaki umowne.  

 Skrzynki kontaktowe zakładane były najczęściej w specyficznych warunkach, 

uniemożliwiających bezpośrednie spotkania, jak np. na okrętach marynarki wojennej 

odbywających rejsy, w jednostkach radiotechnicznych i rakietowych, na poligonach podczas 

dłuższych ćwiczeń itp. W kontrwywiadzie rzadko stosowano tego typu środek łączności (w 

przeciwieństwie do wywiadu). 

 Po odpowiednim wytypowaniu miejsca na skrzynkę kontaktową oficer pisał wniosek 

o zezwolenie na jej organizację, który podpisywał szef danego organu WSW. Wniosek po 

zaakceptowaniu przechowywany był w teczce obiektu, tam też ewidencjonowano wszystkie 

SK na ochranianej jednostce. Skrzynka kontaktowa również mogła mieć swojego 

dysponenta. 

 W warunkach polowych (w czasie trwania ćwiczeń, przemarszów, pobytu na 

poligonie itp.) oficerowie KW mieli największe trudności w odbywaniu spotkań z agenturą. 

Do tego celu dobierali więc miejsca tymczasowe, doraźne, ale zapewniające chociaż 

minimum tajności. Liczyć się trzeba było także z tym, że dane osobowe źródło informacji 

może w takich warunkach nie dysponować czasem i odpowiednią legendą do spotkań z 

oficerem KW69. 

 

 

                                                
68 AIPN, Biblioteka, 2603/13460, por. R. Mojsnerowski, Wpływ miejsc spotkań na efektywność pracy TW 
(NP) [w:] Praca oficera kontrwywiadu wojskowego z tajnymi współpracownikami. Mińsk Mazowiecki (COS 
WSW), październik 1984, s. 132–144. 
69 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 140; AIPN, Biblioteka, 2603/8429, W. Bussler, J. Mazur, T. 
Młynek, H. Matusik, L. Grosicki, Osobowe środki pracy kontrwywiadowczej, OS WSW, Mińska Mazowiecki 
1984, s. 75–84; AIPN, Biblioteka, 2603/13460, por. R. Mojsnerowski, Wpływ miejsc spotkań na efektywność 
pracy TW (NP) [w:] Praca oficera kontrwywiadu wojskowego z tajnymi współpracownikami. Mińsk 
Mazowiecki (COS WSW), październik 1984, s. 132–144. 
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Tabela nr 26. Kategorie osobowych źródeł informacji i miejsc spotkań w Wojskowej Służbie 
Wewnętrznej w latach 1957-1968 

Okres 
Współpracownicy 
rejestrowani pionu 
KW 

Współpracownicy 
nie rejestrowani 
pionu KW 

Współpracownicy 
pionu porządkowo-
dochodzeniowego 

Miejsca kontaktu 

1957-
1965 

agent (w kategorii 
tajnego 
współpracownika) 

[kontakt poufny 
(KP), kontakt 
oficjalny, osoba 
zaufana (OZ)]* kontakt poufny (KP) 

[lokal kontaktowy 
(LK)] 

informator (w 
kategorii tajnego 
współpracownika) 

[kontakt operacyjny 
(KO)] 

informator (w 
kategorii tajnego 
współpracownika) 

miejsce 
umówione 

nieoficjalny 
pracownik (NP) 

[sygnalizacja 
oficjalna]   martwa skrzynka 

  

[nieoficjalny 
pracownik nowego 
typu (NPNT)]   

lokal 
konspiracyjny 
(LK), [mieszkanie 
konspiracyjne 
(MK)] 

1965-
1970 

tajny 
współpracownik 
(TW) 

kontakt operacyjny 
(KO) kontakt poufny (KP) 

mieszkanie 
konspiracyjne 
(MK) 

nieoficjalny 
pracownik (NP) pomoc oficjalna   

lokal kontaktowy 
(LK) 

  
[rezydent wojenny 
(RW)]   

miejsce spotkań 
(MS) 

      
doraźne miejsce 
spotkań 

      
skrzynka 
kontaktowa 

* W nawiasach kwadratowych podane kategorie współpracowników i miejsc kontaktu nie 
wymienione przez instrukcje, które były jednak używane w pracy kontrwywiadowczej i 
porządkowo-dochodzeniowej WSW. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 W momencie przejęcia organów WSW KBW i WOP okazało się, że pracę operacyjną 

w obsługiwanych jednostkach opierano głównie na tzw. pomocy obywatelskiej, natomiast 

tajnych współpracowników pozyskiwano tylko do spraw ewidencji operacyjnych, zgodnie 

z instrukcjami MSW. Szefostwo WSW przejmując w kontrwywiadowcze zabezpieczenie 

jednostki KBW i WOP uznało, że jednostki KBW pod względem organizacyjnym i 

wyposażenia przypominają pułki zmechanizowane wojsk operacyjnych (wyposażone 

jednak w przestarzały sprzęt), natomiast jednostki WOP nie posiadały odpowiednika w 

wojskach operacyjnych, stąd sugerowano, aby traktować je jako jednostki o specjalnym 
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znaczeniu. Stąd pracę operacyjną w KBW oparto na zasadach przyjętych w jednostkach WP, 

a w WOP – na zasadach przyjętych w jednostkach specjalnych70. 

 Szef WSW sugerował nawet by „pracę kontrwywiadowczą na strażnicach WOP 

prowadzić na ogólnych zasadach. Rozpatrzyć możliwość wykorzystania w tym celu 

nieoficjalnych pracowników nowego typu spośród podoficerów strażnic”71. 

 

3. Sprawy ewidencji operacyjnej 
 Pierwsza instrukcja operacyjna, z 1957 r., wymienia cztery rodzaje spraw 

operacyjnych: agenturalno-grupową, agenturalną na osobę, agenturalno-poszukiwawczą, 

agenturalnego sprawdzenia. Nazewnictwo przejęte zostało z instrukcji operacyjnych 

KdsBP72. Zlikwidowano teczki ewidencji obserwacyjnej i ewidencji ogólno-informacyjnej, 

które dotychczas funkcjonowały w GZI. Kierownictwo WSW wyszło z założenia, że nie 

będą rozpracowani byli żołnierze AK73. Głównym środkiem w rozpracowaniach 

operacyjnych była agentura, werbowana w celu przekazywania informacji i wykonywania 

zleconych przez kontrwywiad wojskowy zadań74. Organa WSW za główny cel walki obrały 

działalność antypaństwową agentury państw kapitalistycznych, ośrodków tzw. dywersji 

ideologicznej, antykomunistycznego (tzw. reakcyjnego) podziemia oraz innych przestępstw 

„godzących w stan gotowości bojowej” i „zwartość ideowo-polityczną” wojska. 

Szczególnym celem rozpoznania były osoby podejrzane o poglądy antykomunistyczne, 

                                                
70 AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr A-091 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów WSW, 
10 VI 1966 r., k. 41–43. 
71 Cyt. AIPN, SWSW, 3426/84, Pismo szefa WSW nr A-091 do szefów zarządów, oddziałów i wydziałów 
WSW, 10 VI 1966 r., k. 43. 
72 Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 111–139. 
73 Ppłk Tadeusz Kurowski tak tłumaczył likwidację niektórych spraw ewidencyjnych: „Wychodząc z 
założenia, że sama przyszłość [sic, chyba przeszłość] człowieka nie jest podstawą do tego żeby go 
rozpracowywać, że fakt pobytu w AK nie może być podstawą tego żeby zakładać na niego z góry pewien 
określony rodzaj spraw ewidencji. Nie jest podstawą że jeżeli ktoś był współpracownikiem 2 [chodzi o 
przedwojenny Oddział II SG WP – dopisek BK], że na niego trzeba zakładać od razu akta rozpracowania 
pojedynczego jakkolwiek zakładamy nieraz z góry że on nie działa to jednak go rozpracowujemy. Nie może 
być podstawą że ktoś jest księdzem, żeby zakładać na niego sprawę rozpracowania na osobę”. Cyt.: AIPN, 
SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], 
k. 45. Innego zdania był ppłk Edward Poradko, który uważał, że dalej operacyjnie trzeba obserwować 
pracowników i agentów „byłych organów KW i wywiadu Polski sanacyjnej”, pracowników i agentów Gestapo 
oraz pracowników przedwojennego Inspektoratu Defensywy Politycznej („Defa”), a także „znanych z wrogiej 
podstawy [postawy] wpływowych duchownych i świeckich działaczy kościoła katolickiego i sekt religijnych, 
którzy jak wiemy szczególnie w ostatnim okresie wzmagają nacisk na wojsko”. Ibidem, k. 50. Stamtąd też 
cytaty. 
74 AIPN, SWSW, 2386/31055, M. Figura, Typowe błędy popełniane w sprawach ewidencji operacyjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem spraw agenturalnego sprawdzenia (praca egzaminacyjna), WAP, Warszawa 
1961, s. 19. 
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Kościół katolicki i inne wyznania religijne75 oraz tzw. „reakcyjna emigracja”76. Założenie 

spraw operacyjnych miało więc na celu wykrycie, rozpracowanie, zapobieżenie i 

zlikwidowanie bądź przeniknięcie do środka i zneutralizowanie działań przeciwnika. 

Sprawy operacyjne zakładano uzyskując potwierdzenie materiałów wstępnych (sygnałów), 

jakim były: meldunki osobowych źródeł informacji, protokoły z przesłuchań, dane uzyskane 

z przedsięwzięć specjalnych. 

 W instrukcji z 1965 r. wprowadzono nowe nazewnictwo, które już wcześniej 

używane było na odcinku operacyjno-poszukiwawczym77. Nazwy były bardzo podobne do 

nazw spraw operacyjnych zakładanych przez Służbę Bezpieczeństwa78.  

 Sprawę operacyjnego rozpracowania (SOR) zakładano na podstawie sprawdzonych 

materiałów wobec osoby lub grupy osób podejrzanych o prowadzenie lub prowadzących 

przestępczą („wrogą”) działalność. Sprawę agenturalno-grupową i agenturalną wobec osoby 

połączono w sprawę operacyjnego rozpracowania. Zgodę na założenie SOR wydawał szef 

zarządu WSW OW (RSZ), chyba, że sprawa była zakładana w pionie dochodzeniowo-

śledczym, wtedy postanowienie o założeniu jej podpisywał szef oddziału (wydziału) WSW.  

 Sprawę operacyjnego poszukiwania (SOP) zakładano na podstawie zebranych 

materiałów na temat przestępstwa, gdy sprawca lub sprawcy nie byli znani, bądź nie znano 

miejsca ich pobytu lub nie odnaleziono przedmiotu przestępstwa. Wcześniej sprawę tę 

nazywano sprawą agenturalno-poszukiwawczą. Gdy sprawca przestępstwa został ustalony, 

zakładano sprawę operacyjnego rozpracowania.  

 Sprawę operacyjnego sprawdzenia (SOS) zakładano, gdy materiały wstępne albo 

zaistniałe fakty wymagały sprawdzenia pod względem wiarygodności, a brak było podstaw 

do założenia sprawy operacyjnego rozpracowania. SOS nosiła wcześniej nazwę sprawy 

agenturalnego sprawdzenia. Przełożony oficera zakładającego sprawę miał za zadanie 

określić termin jej prowadzenia. Termin można było wydłużyć do dziesięciu miesięcy, po 

tym czasie przełożony musiał przeanalizować sprawę i zadecydować o jej dalszym biegu. 

                                                
75 AIPN, SWSW, 2386/18195, Pismo szefa WSW nr A-0041, 2 VII 1965 r., k. 89–95; AIPN Kr, Wydział 
WSW JW MSW w Nowym Sączu, 083/42 t. 23, S. Śliwak, Niektóre formy oddziaływania kleru na środowisko 
wojskowe i rola oficera KW w jego neutralizacji [w:] „Biuletyn WSW” 1988, nr 3 (103), s. 81–91. 
76 AIPN Kr, Wydział WSW JW MSW w Nowym Sączu, 083/45 t. 1, M. Kuźniarek, Polska emigracja 
polityczna (Zagadnienia wybrane), SWSW, Warszawa 1967. 
77 AIPN, SWSW, 2386/19700, Komentarz do „Instrukcji o zasadach i formach pracy operacyjnej Wojskowej 
Służby Wewnętrznej”, b.d. [1965 r.], k. 210. 
78 Od 1960 r. w SB sprawy agenturalne na osobę i na grupę zmieniono w sprawę rozpracowania operacyjnego, 
sprawę agenturalnego sprawdzenia zmieniono na sprawę operacyjnego sprawdzenia, sprawę ewidencyjno-
obserwacyjną zamieniono na sprawę obserwacji operacyjnej, a sprawę agenturalno-poszukiwawczą i 
agenturalno-śledczą zlikwidowano. Zob.: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 111–120. 
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 Instrukcja z 1957 r. przejęła też nazewnictwo z GZI dotyczące teczki obiektowej, ale 

zlikwidowano początkowo w organach WSW teczkę zagadnieniową. Instrukcja z 1965 r. 

nazwę teczki obiektowej zmieniła na teczkę obiektu79. 

 Teczkę obiektu zakładano każdej samodzielnej jednostce wojskowej, w celu jej 

kontroli operacyjnej. 

 Teczkę zagadnieniową zakładano w celu grupowania materiałów dotyczących 

wydzielonych zagadnień kontrwywiadowczych i prowadzono ją przez okres trwania 

zainteresowania operacyjnego danym zagadnieniem. 

 Pierwsza instrukcja operacyjno-ewidencyjnej z 1957 r. pozwalała na prowadzenie 

materiałów wstępnych, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Wiarygodność 

materiałów wstępnych sprawdzano po przez założenie sprawy agenturalnego sprawdzenia 

(SAS). Sygnały wstępne nie występowały w pierwszej instrukcji, ale w pracach 

egzaminacyjnych używano takich zwrotów. Musiały być one zatem w użyciu w bieżącej 

pracy operacyjnej80. 

 Druga instrukcja (1965 r.) wnosiła do oficjalnego obiegu dokumenty zwane 

materiałami wstępnymi, które gromadzono w specjalnych teczkach. Dla ich sprawdzenia nie 

potrzeba było zakładać sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS). 

 Poniższa tabela prezentuje najważniejsze materiały prowadzone przez pion KW i 

porządkowo-dochodzeniowy. Materiały wstępne nie rejestrowano, po sprawdzeniu 

podejrzeń wobec osób których te materiały dotyczyły szef danej jednostki terenowej WSW 

mógł zezwolić na ich zniszczenie. Stąd nie znamy skali prowadzonych MW. Druga 

instrukcja nakazywała rejestrować teczkę MW, ale dalej decyzję o jej zniszczeniu 

podejmował szef wydziału/oddziału WSW. 

 

Tabela nr 27. Kategorie najważniejszych materiałów prowadzonych w Wojskowej Służbie 
Wewnętrznej w latach 1957-1968 

Okres Materiały podlegające rejestracji w 
pionie KW 

Materiały 
operacyjne nie 
rejestrowane w 
pionie KW 

Materiały podlegające rejestracji 
w pionie porządkowo-
dochodzeniowym 

                                                
79 Instrukcja z 1971 r. wprowadziła ponownie teczkę zagadnieniową. W SB teczka obiektowa i teczka 
zagadnieniowa została zamieniona instrukcją operacyjną z 1960 r., na sprawę obiektową (SO). Zob.: Instrukcje 
pracy kontrwywiadowczej…, s. 111–139. 
80 Zob.: AIPN, SWSW, 2386/30722, S. Dziubani, Pozyskanie i praca z agenturą spośród stanu zmiennego 
jednostek wojskowych, celem wyjaśnienia i rozpracowania sygnałów kontrwywiadowczych (praca 
egzaminacyjna), WAP, Warszawa 1962. 



450 

1957-
1965/1966 

sprawa agenturalno-grupowa (SAG) 
materiały 
wstępne (MW) 

teczka dotycząca utraty i 
kradzieży broni 

sprawa agenturalna na osobę (SAO) 

[sygnał wstępny, 
materiały 
pierwiastkowe]* teczka dotycząca dezercji 

sprawa agenturalno-
poszukiwawcza (SAP)   

teczka materiałów pracy 
kontaktów poufnych 

sprawa agenturalnego sprawdzenia 
(SAS)   

teczka materiałów 
prowadzonych 
dochodzeń/czynności śledczych 

teczka obiektowa   teczka poszukiwania 

teczka personalna i pracy tajnego 
współpracownika/nieoficjalnego 
pracownika   

sprawa operacyjnego 
poszukiwania (SOP) 

teczka właściciela lokalu 
konspiracyjnego   

sprawa operacyjnego 
rozpracowania (SOR) 

teczka zagadnieniowa   teczka czynności śledczych 
teczka adresówki     
teczka kontrolna ewidencji 
operacyjnej     

1965-
1970/1971 

sprawa operacyjnego 
rozpracowania (SOR)   

sprawa operacyjnego 
rozpracowania (SOR) 

sprawa operacyjnego poszukiwania 
(SOP)   

sprawa operacyjnego 
poszukiwania (SOP) 

sprawa operacyjnego sprawdzenia 
(SOS)   

teczka zagadnień pracy 
operacyjnej i dochodzeniowej 

teczka materiałów wstępnych     
teczka z dokumentami pracy z 
pozycji zagranicy     
teczka obiektu     
teczka zagadnieniowa     

teczka personalna i pracy tajnego 
współpracownika/nieoficjalnego 
pracownika     

teczka lokalu 
kontaktowego/mieszkania 
konspiracyjnego     
teczki zabezpieczenia attachatów i 
rozpracowywania obcych ośrodków     

* W nawiasach kwadratowych podane materiały które instrukcje nie wymieniały, a które 
funkcjonowały w pracy operacyjnej WSW. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 Prezentowana powyżej tabela pokazuje że materiały operacyjne prowadzone były w 

obu pionach WSW. Zresztą oficerowie tych pionów w zakresie pracy operacyjnej 

współpracowali ze sobą.  

 Często jednak zaniedbania oficerów przyczyniały się do braku sukcesów organów 

WSW. Tak było w przypadku rozpracowania agenturalnego przeciwko szer. „S” 

podejrzanego o prowadzenie działalności szpiegowskiej. W marcu 1958 r. Oddział WSW 

Wrocław otrzymał materiały dające podstawę wszczęcia rozpracowania agenturalnego. Szef 

oddziału, płk. Edmund Buła zlecił sporządzenie informacji i planu rozpracowania 

podległemu oficerowi, który zadania tego nie wykonał. Dalsze zaniedbania spowodowały, 

że szer. „S” po odbytym przeszkoleniu wojskowym trafił w czerwcu do jednostki osłanianej 

przez nowopowstały Oddział WSW 3. Korpusu OPL. Ten z kolei rozpracowanie rozpoczął 

dopiero we wrześniu, a pierwszego informatora do sprawy pozyskał w listopadzie. W skutek 

tego nie uzyskano szkiców sprzętu radiolokacyjnego, które szer. „S” własnoręcznie 

sporządził, wykonano jedynie ich fotokopię. Dodatkowo oddział przenosił bez powodu 

figuranta do innych jednostek co spowodowało ujawnienie zainteresowania WSW jego 

osobą przed przełożonymi. Także Zarząd WSW WL i OPL OK, który powinien nadzorować 

oddział sam nie zrealizował na potrzeby rozpracowania tajnej rewizji, a dokument w tej 

sprawie, z klauzulą ściśle tajne, zaginął. W skutek wielu błędów, niewłaściwego 

prowadzenia śledztwa oraz braku kontroli obciążeni zostali winą szefowie oddziałów, ppłk 

Edmund Buła oraz ppłk Władysław Łuków81.  

 

 W organach WSW niektóre stanowiska pracowników kontraktowych (referent, 

starszy referent, maszynistka, starsza maszynistka) były od 1 października 1959 r. zaliczane 

do pionu kontrwywiadowczego i w ramach tego wypłacano tym osobom tzw. dodatek 

preferencyjny82. Osoby te, głównie kobiety, oprócz zadań związanych z przygotowywaniem 

                                                
81 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0056 w sprawie niewłaściwego 
prowadzenia rozpracowania agenturalnego przeciwko szer. „S” przez Oddział WSW Wrocław i Oddział WSW 
3. Korpusu OPL, 27 III 1959 r., k. 143–144. 
82 AIPN, SWSW, 3426/54, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0259 w sprawie zaliczenia 
stanowisk pracowników cywilnych do pionu kontrwywiadu w zarządach WSW OW (równorzędnych) i 
terenowych oddziałach WSW, 30 XI 1959 r., k. 294–296; ibidem, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 036 w sprawie zaliczenia stanowisk pracowników cywilnych do pionu kontrwywiadu w 
zarządach WSW (równorzędnych) i terenowych oddziałach oraz wydziałach WSW, 21 II 1962 r., k. 69–71; 
ibidem, Rozkaz [szefa WSW] nr 0121 w sprawie zaliczenia stanowiska pracownika cywilnego do pionu 
kontrwywiadu, 29 V 1962 r., k. 312. 
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pism, czy przepisywaniem stenogramów z podsłuchów, mogły także wchodzić w skład grup 

operacyjnych przy przeprowadzaniu przedsięwzięć specjalnych83. 

 

4. „Kontrwywiad został zdyskwalifikowany”84. Represyjna działalność 

WSW 
4.1. Działania przeciwko kadrze „ludowego” WP 

 Gen. Teodor Kufel od połowy lat sześćdziesiątych, kiedy stanął na czele WSW, a 

szczególnie od 1968 r., kiedy został wsparty w Wydziale Administracyjnym KC PZPR przez 

Mieczysława Moczara, na tyle poczuł się bezkarny w swoim postępowaniu, że na 

najwyższych rangom oficerów i generałów zaczął zbierać materiały, które miały zaważyć o 

odsunięciu ich z kierowanych przez nich instytucji i jednostek wojskowych. Głównym 

powodem miało być pochodzenie żydowskie (często domniemane) i rewizjonizm 

nacjonalistyczny.  

 Tak opisuje te zdarzenia jeden z oficerów WSW: „Należy nadmienić, że wielu 

oficerów kontrwywiadu wojskowego z niesmakiem podchodziło do masowej dyskryminacji 

oficerów narodowości żydowskiej. Uważali oni, że każda sprawa powinna być rozpatrywana 

indywidualnie. Należało dać zwalnianym oficerom możliwość obrony. Tym bardziej że 

Departament Kadr MON wykorzystywał sytuację do pozbycia się oficerów niewygodnych, 

choć często niewinnych”85. 

 Działania WSW nakierowane na te osoby przedstawione zostanie na przykładach 

pokazujących represyjny charakter tych organów.  

 Informacja WP interesowała się ppłk. Bronisławem Bednarzem86 już od 1948 r., 

prawdopodobnie kiedy został szefem Wydziału Młodzieżowego Oddziału III GZP-W WP 

(od 1 listopada 1948 r.), a następnie szefem Oddziału IV Młodzieżowego GZP-W WP (od 1 

                                                
83 Zob. szerzej: B. Kapuściak, Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego złapanego przez Wojskową 
Służbę Wewnętrzną [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy 
służb mundurowych w latach 1918–1989, red. J. Jędrysiak, K. Widziński, Wrocław–Warszawa 2021, s. 317–
339. 
84 Tytułem podrozdziału jest cytat ze stenogramu. Słowa te miał wypowiedzieć gen. Bronisław Bednarz. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/14830, Protokół – memorandum (zniszczenia komunikatów z „PT” i „PL” w sprawie 
krypt. „Szeląg” vel „Ewa”), 28 V 1969 r., k. 4. „Mówił [Bednarz – dopisek BK], że minister obrony narodowej 
dał wyjątkową wysoka ocenę wojskom a szczególnie aparatowi politycznemu, którego gen. Bednarz określił 
»jako kurwa«. Oceniano nisko kontrwywiad, któremu jakby nie daje się wiary (jego komentarz), gdyż 
wiadomo, że jest on w stanie zrobić świństwo. Kontrwywiad po prostu zdyskwalifikowano z powyższego 
względu z czym oczywiście zgodził się gen. Duszyński”. Cyt.: ibidem, 2386/14831, Notatka służbowa (dot. 
wypowiedzi „Ewy” i „Kajtka”), b.d. [kwiecień 1968 r.], k. 161–162. 
85 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, Warszawa [1999], s. 39. 
86 Biogram Bronisława Bednarza wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie 
Wojska Polskiego 1943‒1990 (A–H), Toruń 2010, s. 121–122. 
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kwietnia 1949 r., od 1 czerwca 1950 r. jako GZP WP)87. Główne zainteresowania jego osobą 

były spowodowane podejrzeniami o przynależność do AK na terenie Lwowa88. Z tego 

względu Informacja Wojskowa założyła mu 11 maja 1950 r. Teczkę Kontroli Operacyjnej89. 

Już jednak w grudniu 1950 r. sprawę zamknięto nie znajdując dowodów na przynależność 

Bednarza do tej organizacji90. TKO przekwalifikowano na teczkę personalną i dalej 

prowadzono zbierając na ppłk. Bednarza materiały. GZI interesowała się głównie poglądami 

Bednarza na sprawy polityczne i jego kontaktami z kobietami. Ze względu na przesunięcie 

Bednarza 10 marca 1953 r. na zastępcę dowódcy OW-V Kraków i jednocześnie szefa 

Wydziału Politycznego tego okręgu teczkę przesłano do OZI nr 591. W skutek zmieniającej 

się sytuacji w organach GZI, teczkę dot. Bednarza już 6 sierpnia 1953 r. przesłano do 

Zarządu II GZI, a stamtąd do archiwum Oddziału VII Informacji WP92. Bednarzem na 

krótko zainteresowały się organy WSW w 1961 r., kiedy do gen. Kokoszyna wysłał 

powiadomienie o dostaniu listu z Nowego Jorku od nieznanego Ernesta F. Manfreda, który 

chciał z nim nawiązać kontakt93. Bednarz pełnił wtedy funkcję zastępcy szefa GZP WP (od 

13 listopada 1956 r.)94.  

 Dopiero pod koniec 1964 r. WSW zaczęła interesować się grupą oficerów i 

generałów która organizowała spotkania w miejscu służby, w mieszkaniach prywatnych i 

lokalach publicznych. Na zorganizowanych spotkaniach omawiano sprawy wojska, ale 

bliższymi wiadomościami organy WSW nie dysponowały. Oprócz gen. Bronisława 

Bednarza (wtedy szefa Wojskowego Instytutu Historycznego) WSW ustaliła jeszcze innych 

oficerów i generałów: płk. Fryderyka Malczewskiego (szefa Katedry Pracy Partyjno-

Politycznej WAP), który miał być inicjatorem tych spotkań, płk. Emanuela Halicza (szefa 

                                                
87 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Teczka Akt Personalnych (dalej TAP), 1783/90/17, 
Kwestionariusz Ewidencyjny Bednarza Bronisława Jana, s. Jana, Warszawa, 16 XI 1961 r., k. 4v. 
88 W czasie II wojny światowej Bednarz pracował w Zakładzie Naukowym im. Ossolińskich we Lwowie jako 
bibliotekarz z roczną przerwą (kwiecień 1943–kwiecień 1944 r.), kiedy został skierowany do obozu pracy 
przymusowej jako robotnik. Zob. CAW, TAP, 1783/90/17, Kwestionariusz Ewidencyjny Bednarza Bronisława 
Jana, s. Jana, Warszawa, 16 XI 1961 r., k. 3; ibidem, Życiorys ppłk Bednarza Bronisława, s. Jana, 7 III 1949 
r., k. 86–86v. 
89 AIPN, SWSW, 2386/14832, Postanowienie (o zaprowadzeniu teczki ko) [dotyczące ppłk. Bednarza 
Bronisława], Warszawa, 22 III 1950 r., k. 4. 
90 AIPN, SWSW, 2386/14832, Postanowienie (o likwidacji TKO nr 15654), 21 XII 1950 r., k. 8. 
91 CAW, TAP, 1783/90/17, Kwestionariusz Ewidencyjny Bednarza Bronisława Jana, s. Jana, Warszawa, 16 
XI 1961 r., k. 4v; AIPN, SWSW, 2386/14832, Postanowienie (o przesłaniu teczki personalnej), Warszawa. 24 
II 1953 r., k. 57; ibidem, Informacja (na z[astęp]cę d[owód]cy OW-5 ds. politycznych), 5 VIII 1953 r., k. 58–
59. 
92 AIPN, SWSW, 2386/14832, Postanowienie (o przesłaniu teczki personalnej), Kraków, 6 VIII 1953 r., k. 67; 
ibidem, Postanowienie (o przesłaniu teczki personalnej), Warszawa, 12 I 1954 r. 
93 AIPN, SWSW, 2386/14831, List zastępcy szefa GZP WP, gen. bryg. Bronisława Bednarza do szefa WSW, 
den. bryg. Aleksandra Kokoszyna, Warszawa, b.d. [2 III 1961 r.], k. 32–33. 
94 CAW, TAP, 1783/90/17, Kwestionariusz Ewidencyjny Bednarza Bronisława Jana, s. Jana, Warszawa, 16 
XI 1961 r., k. 4v. 
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Katedry Historii Polski WAP), płk. Zygmunta Hoffmana (zastępcę komendanta WAP), płk. 

Adama Aumera (sekretarza naukowego), gen. Ignacego Bluma95 (delegat Wojskowej 

Delegatury PAN), gen. Tadeusza Pióro96 (zastępcę komendanta ASG), Jana Gerharda 

(redaktor PAP) orz Mieczysława Rakowskiego (redaktora naczelnego „Polityki”). Grupa ta 

była przeciwna „partyzantom” stąd WSW zainteresowała się nimi97. Objęto gen. Bednarza 

obserwacją (organy WSW nadały mu krypt. „Szeląg” i „Ewa”), aby ustalić z kim się jeszcze 

spotyka98. Założono mu także PT w mieszkaniu i miejscu pracy99, tam też zainstalowano 

PL100. Co ciekawe, w tym czasie dostał on pozwolenie na kwerendę w archiwum Szefostwa 

WSW („ja obecnie pracuję w archiwum u swego przyjaciela Teosia [Teodora Kufla – 

dopisek BK]!”, „Mam absolutnie otwarte wszystko!”)101. Bednarz zresztą podejrzewał 

WSW o to, że wiedzą wszystko i próbują prowadzić swoją politykę, ostrzegał przed tym 

gen. Pióro („Ja w tej chwili jestem zdecydowany osobiście wycofać się z tej sprawy, 

ponieważ do niej mieszają się ci z Chałbińskiego”)102. Głównym zainteresowaniem organów 

WSW były stosunki Bednarza z kobietami oraz rozmowy z gen. Pióro, płk. Malczewskim i 

gen. Duszyńskim (krypt. „Kajtek”)103. 

 Organa WSW po zebraniu materiałów na Bednarza stwierdziły, że „od szeregu lat 

był jednym z aktywniejszych rewizjonistów w Ludowym Wojsku Polskim”. Przy tym WSW 

uważała go za inspiratora i duchowego przywódcę grupy oficerów, generałów i osób 

                                                
95 Biogram Ignacego Bluma wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie… 
(A–H), s. 158–160. 
96 Biogram Tadeusza Pióro wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i … (M‒S), s. 190–
192. 
97 AIPN, SWSW, 2386/14831, Notatka służbowa [ppłk. Jana Ćwika, zastępcy szefa Oddziału I Zarządu I 
SWSW], 25 XI 1964 r., k. 45–46. „Biorąc pod uwagę posiadane sygnały, a szczególnie fakt, że ludzie ci 
stanowią zamkniętą grupę, darzącą się nawzajem pełnym zaufaniem, wydaje się celowe zainteresowanie się 
operacyjnie tym środowiskiem dla ustalenia czy spotkania te nie są wykorzystywane do szkodliwej 
działalności”. Cyt.: ibidem, k. 46. 
98 AIPN, SWSW, 2386/14831, Komunikat z obserwacji za obiektem „B”  dnia 8 października 1965 r., 9 X 
1965 r., k. 58–59. 
99 AIPN, SWSW, 2386/14831, Wyciąg z komunikatów „PT” dot. ob. „B” z kobietą o imieniu potocznym 
„Marylka”, b.d. [październik 1965 r.], k. 51. 
100 AIPN, SWSW, 2386/14831, Notatka służbowa, b.d. [marzec 1968 r.], k. 174. Rozważano także 
zainstalowanie PL w mieszkaniu Bednarza. Zob. ibidem, Informacja w sprawie możliwości założenia instalacji 
PL na obiekcie „Ewa”, 21 XI 1968 r., k. 456–457. 
101 AIPN, SWSW, 2386/14831, Wyciąg z komunikatu z dnia 15 XI 1965 r., b.d. [październik 1965 r.], k. 61. 
Stamtąd też cytaty. Bednarz przejrzał w archiwum pięć jednostek dotyczących pracy operacyjnej i śledczej 
GZI. Głównie były to sprawozdania z poszczególnych pionów Informacji WP za lata 1946–1947. Ibidem, 
Ocena materiałów archiwalnych, 10 XII 1965 r., k. 65–66. 
102 AIPN, SWSW, 2386/14831, Wyciąg z komunikatu z dnia 6 XII 1965 r. Do gen. Pióro dzwoni gen. Bednarz, 
b.d. [grudzień 1965 r.], k. 62–64. Stamtąd też cytat. Budynki Szefostwa WSW położone były w kształcie 
trójkąta wzdłuż zbiegu ulic Oczki, Chałbińskiego i Koszykowej. Był to rejon zamknięty, strzeżony przez 
żołnierzy-wartowników. Główne wejście było od ulicy Oczki, zaraz przy ul. Chałbińskiego, która prowadziła 
do niego. Stąd przytyk Bednarza co do ulicy. 
103 AIPN, SWSW, 2386/14831, Notatka służbowa (dot. powiązań gen. Bednarza z niektórymi kobietami 
mającymi charakter intymny), b.d. [grudzień 1966 r.], k. 113–116. 
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cywilnych, do których zaliczała: gen. Mariana Graniewskiego, gen. Jerzego Fonkowicza, 

gen. Tadeusza Pióro, gen. Tadeusza Dąbkowskiego, płk. Fryderyka Malczewskiego, płk. 

Emanuela Halicza, płk. Jana Szreka (wszyscy zostali usunięci z wojska) oraz m.in. Jerzego 

Tereja, Mieczysława Rakowskiego, Jerzego Witlina, Jana Gerharda (wszyscy byli 

redaktorami)104. Niepokoiła szczególnie organy WSW bliskość kontaktów z Rakowskim, z 

którym spotykał się Bednarz w restauracjach, mieszkaniach oraz wyjeżdżał z nim na 

kilkudniowe wycieczki pod Warszawę105. 

 Podobnie w zainteresowaniu WSW był gen. Jerzy Fonkowicz, jednak zachowały się 

tylko szczątkowe materiały z jego rozpracowania106. Już organa GZI interesowały się 

Fonkowiczem ze względu na jego bliskie kontakty z Marianem Spychalskim. Organa WSW 

zastrzegły Fonkowiczowi wyjazdy za granicę do państw kapitalistycznych ze względu na 

jego kontakty z ambasadą Norwegii w Warszawie107. Głównie jednak podejrzany był, 

podobnie jak Bednarz, że „czynił w ubiegłych latach próby montowania opozycji 

politycznej” Z tego względu w lutym 1965 r. miał zorganizować spotkanie oficerów i 

generałów w swojej willi w Konstancinie na które przybyli byli wiceministrowie odsunięci 

od władzy oraz gen. Zygmunt Duszyński. Fonkowicz podczas tzw. zajść marcowych 1968 

r. miał kontaktować się z „osobami ze środowisk rewizjonistycznych i syjonistycznych”. 

Był także Fonkowicz w stałym kontakcie z gen. Janem Frey-Bieleckim (byłym dowódcą 

Wojsk Lotniczych)108 oraz gen. Juliuszem Hibnerem (byłym dowódcą Wojsk 

Wewnętrznych)109.  

                                                
104 AIPN, SWSW, 2386/14831, Informacja dot. gen. rez. Bronisława Bednarza, 31 X 1968 r., k. 449–450. 
Stamtąd też cytat. 
105 AIPN, SWSW, 2386/14831, Informacja dot. gen. rez. Bronisława Bednarza, 14 VII 1969 r., k. 482–483. Z 
Rakowski spotykał się też Duszyński, który poznał go w styczniu 1963 r. oraz gen. Tadeusz Pióro, wspominany 
przez Rakowskiego w swoich dziennikach jako Tadzik. Zob. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1963–1966, 
Warszawa 1999, s. 16–17. 
106 AIPN, SWSW, 2386/14831, Plan przedsięwzięć dla operacyjnej kontroli gen. rez. Jerzego Fonkowicza i 
gen. rez. Bronisława Bednarza, 3 II 1968 r., k. 470–473. Biogram Jerzego Fonkowicza wraz z przebiegiem 
służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie… (A–H), s. 398–400. 
107 AIPN, SWSW, 2386/14844, Pismo szefa Wydziału II Zarządu V SWSW, płk. Mieczysława Kacprzyka do 
zastępcy naczelnika Wydziału IV Departamentu II MSW, 28 XI 1985 r., k. 243. 
108 Biogram Jana Frey-Bieleckiego wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie 
… (A–H), s. 408–411. 
109 AIPN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej MSW), 0200/326, Notatka dot. gen. rez. Jerzego 
Fonkowicza, 27 VI 1968 r., k. 17–18. Stamtąd też cytaty. WSW nie omieszkała zebrać na temat Fonkowicza 
również materiałów dotyczących intymnych spotkań z kobietami. Biogram Juliusza Hibnera wraz z 
przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 (A–H), 
Toruń 2010, s. 524–527. 
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 Oprócz Bednarza i Fonkowicza w zainteresowaniu WSW był także gen. Zygmunt 

Duszyński110 i gen. Tadeusz Dąbkowski111. Ci ostatni wraz z Fonkowiczem, według 

zastępcy szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka, mieli aspiracje do przejęcia władzy w 

resorcie obrony narodowej w okresie „wydarzeń marcowych” 1968 r. Ponieważ Fonkowicz 

utrzymywał szerokie kontakty, głównie z osobami cywilnymi, Kiszczak zaproponował 

„rozpracowywać aktywnie wykorzystując pomoc sł[użby] bezpieczeństwa”112. 

 Także gen. Zygmunt Duszyński był rozpracowywany przez WSW, a wcześniej przez 

organa GZI. Zainteresowanie jego osobą przez Informację WP było spowodowane m.in. 

zażyłymi kontaktami z Marianem Spychalskim113. Duszyński był podejrzany przez organa 

GZI o przynależność do AK, kontakty z jej żołnierzami i wspieranie ich. Materiały były 

zbierane na niego właściwie nieustannie od stycznia 1945 r. do 1956 r.  

 Jako krytyk bieżącej polityki PRL, szczególnie jej gospodarki, również w 

zainteresowaniu WSW znalazł się gen. Frey-Bielecki. Uważał on, że gospodarka PRL to 

„groch z kapustą”. Frey był jednym z sympatyków zmian po 1956 r. wraz z gen. Józefem 

Kuropieską114 i gen. Januszem Zarzyckim115, które zostały cofnięte, stąd ich krytyka wobec 

poczynań partii i rządu116. Generałowi ci byli zwolennikami zachowania neutralności Polski 

„ludowej” i nie wchodzenia w ścisły sojusz z Moskwą. Zarzucono im wobec tego poglądy 

rewizjonistyczno-syjonistyczne. Freyowi dodatkowo wychwalanie kapitalizmu oraz 

schlebianie oficerom, którzy popierali jego poglądy117.  

 Już od 1952 r. Frey-Bielecki był rozpracowywany przez organa GZI (a po 

przemianach w 1957 r. przez WSW), ze względu na faworyzowanie go przez ówczesnego 

                                                
110 Biogram Zygmunta Duszyńskiego wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i 
admirałowie… (A–H), s. 366–370; J. Pałka, Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu 
nadmorskiego. Zarys biografii, „Polska 1944/45–1989” 2017, nr 15, s. 261–314. 
111 Biogram Tadeusza Dąbkowskiego wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i 
admirałowie… (A–H), s. 319–321. 
112 AIPN, MSW, 0200/326,, Notatka służbowa [zastępcy szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], Warszawa, 
30 X 1969 r., k. 21–24. Stamtąd też cytat. 
113 Duszyński i Fonkowicz nie zostali zatrzymani w 1953 r., kiedy toczyła się sprawa Mariana Spychalskiego. 
Szerzej o Duszyńskim, zob. J. Pałka, Generał Zygmunt Duszyński…, s. 261–314. 
114 Biogram Józefa Kuropieski wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie… 
(I–M), s. 330–334. Zob. też wspomnienia Kuropieski z okresu służby: J. Kuropieska, Wspomnienia z lat 1956–
1968, cz. 2: Od października do marca w siłach zbrojnych, Warszawa 1994. 
115 Biogram Janusza Zarzyckiego wraz z przebiegiem służby, zob. J. Królikowski, Generałowie i 
admirałowie… (S–Ż), s. 292–294. 
116 AIPN, SWSW, 2386/14839, Notatka służbowa (dot. istnienia grup politycznych w wojsku), Warszawa, 2 
V 1963 r., k. 38–39. Na notatce jest wyraźne odręcznie napisane nazwisko mjr Józefa Łachuty, którego 
Chęciński oskarżał o spreparowanie materiałów na gen. Duszyńskiego. Zob. M.M. Chęciński, Jedenaste 
przykazanie: nie zapomnij, Toruń 2004, s. 409–410 oraz poszczególne informacje mjr. Łachuta na 
Duszyńskiego (AIPN, SWSW, 2386/14839, Materiały wstępne krypt. „Kajtek”, „Zawada” [za lata 1960–
1966]). Zob. też podsumowanie rozdziału III. 
117 AIPN, SWSW, 2386/14921, Notatka, b.d. [1969 r.], k. 350–351. 
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wiceministra obrony narodowej, gen. Mariana Spychalskiego. Informacja WP twierdziła 

także że u Freya „przebijają się w jego zachowaniu elementy skrajnego nacjonalizmu i 

karierowiczostwa, budzące zastrzeżenia do jego osoby”118. Szczególnie rozpatrywana była 

podpisana przez gen. Frey-Bieleckiego (za namową adwokata) deklaracja lojalnościowa 

wobec sanacyjnego rządu, kiedy siedział w 1936 r. w więzieniu. Z deklaracji tej Frey 

tłumaczył się dwukrotnie przed wojną, co nie przeszkadzało organom kontrwywiadu 

wojskowego drążyć tej sprawy dalej119. Wobec gen. Frey-Bieleckiego zastosowano PT120. 

Po 1963 r. rozpracowywany był także, podobnie jak Fonkowicz od 1968 r., przez 

Departament II MSW. Odsunięcie gen. Frey-Bieleckiego wiązało się także z jego oraz jego 

małżonki (Dora z domu Goldstein) żydowskim pochodzeniem121. 

 Działania WSW wobec kadry Sił Zbrojnych PRL datują się na przełom lat 

1964/1965, czyli moment, gdzie płk Teodor Kufel przejął kierownictwo w Szefostwie 

WSW. Rozpracowania nasiliły się najbardziej w latach 1967–1969 (do końca 1968 r. 

oficerowie znaleźli się poza wojskiem) i były oficjalnie powiązane ze wspieraniem Izraela 

w wojnie izraelsko-arabskiej. Oskarżenia o pochodzenie żydowskie czy poglądy 

rewizjonistyczne były tylko pretekstem. Na oficerów i generałów zbierano przede 

wszystkim kompromitujące materiały (próbowano także wyciągać nie sprawdzone lub 

dawno wyjaśnione podejrzenia dawnej Informacji WP). Wobec wszystkich WSW stosowała 

przedsięwzięcia specjalne (PL, PT, OZew.). Głównie interesowano się ich życiem 

prywatnym (romanse z kobietami, nałogi). Wszyscy opisywani oficerowie byli 

komunistami, większość z nich walczyła w szeregach GL/AL (Fonkowicz, Frey-Bielecki, 

Duszyński), wszyscy uczestniczyli po wojnie w instalacji systemu komunistycznego bądź 

po cichu go wspierali (Pióro, Kuropieska, Duszyński, Dąbkowski). Część z nich służyła w 

GZI (Fonkowicz) bądź współpracowała z tymi służbami (Pióro), albo tworzyła polityczne 

zaplecze wojska służąc w GZP (Zarzycki, Duszyński, Bednarz). Odsunięcie ich sprzyjało 

„moczarowcom” (Moczar, Korczyński, Kufel, Strzelecki, Witaszewski, Jaruzelski, 

Urbanowicz i Tadeusz Jedynak). Mogli od tej pory, nie tylko w wojsku, ale w cywilnym 

resorcie prowadzić własną politykę kadrową.  

                                                
118 AIPN, SWSW, 2386/14921, Postanowienie o zaprowadzeniu teczki przeciwko dowódcy 7. DLM OPL, płk. 
Frey-Bieleckiemu Janowi, s. Wacława, Warszawa, 5 I 1952 r., k. 3. Stamtąd też cytat. 
119 AIPN, SWSW, 2386/14921, Informacja szefa Zarządu II GZI, płk. Edwarda Radzieńczaka, z przeglądu 
materiałów zawartych w TKO nr 21742 na dowódcę 7. DLM, 30 IV 1954 r., k. 196–198. 
120 Stenogramy z PT zob. AIPN, SWSW, 2386/14921, Teczka materiałów dot. gen. dyw. J. Frey-Bieleckiego 
[za lata 1948–1969]. 
121 CAW, TAP, 1624/78/66, Zeszyt Ewidencyjny Freya-Bieleckiego Jana Ludwika, s. Wacława, 31 X 1962 r., 
k. 2. Jan Frey zmienił nazwisko na Bielecki w 1945 r., kiedy wstąpił do MBP. Od 1947 r. zaczął używać obu. 
Zob. ibidem, Życiorys, 20 X 1953 r., k. 92. 
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 Co ciekawe, właśnie gen. Tadeusz Jedynak, który wspierał „moczarowców” miał 

ambicję zostać szefem Zarządu II SG WP po gen. Korczyńskim. Jednak działania gen. 

Teodora Kufla spowodowały przeniesienie Jedynaka do rezerwy122. To pokazuje jak 

wyrafinowanym graczem potrafił być Kufel (odsunięcie Duszyńskiego123) i jak dla swoich 

interesów, ale i kaprysów (krytyka Jedynaka odnosząca się do działań WSW względem 

wywiadu wojskowego spowodowała jego odsunięcie124) potrafił wykorzystać WSW. Służby 

które siły i środki wykorzystywały do działań operacyjnych, które z bezpieczeństwem Sił 

Zbrojnych PRL nie miały nic wspólnego. Rozgrywka polityczna w którą uwikłał Kufel (przy 

zaangażowaniu także swojego zastępcy, płk. Czesława Kiszczaka) kontrwywiad wojskowy 

toczyła się wewnątrz partii komunistycznej, między jej klikami (czy frakcjami). Powód 

usunięcia przez organy WSW generałów Frey-Bieleckiego i Duszyńskiego mógł być 

prozaiczny. Wymienieni generałowie wsparli gen. Jedynaka w walce z Kuflem, za co mogła 

ich spotkać kara wszechwładnego szefa WSW125. 

 

4.2. Działania przeciwko Kościołowi katolickiemu 

 Od samego sformowania organów WSW żołnierze tej formacji byli wrogo 

nastawieni do działalności Kościoła katolickiego. Skład osobowy WSW był praktycznie w 

100 proc. upolityczniony (pomijając żołnierzy służby zasadniczej, którzy także przechodzili 

selekcję przy dostaniu się do służby w tych organach). Stąd duża niechęć do jakichkolwiek 

praktyk religijnych i wpływu Kościoła katolickiego na życie większości przecież wierzącego 

społeczeństwa. Zawsze przy tym doszukiwano się udziału wojskowych w „ekscesach 

proklerykalnych” – we wrześniu 1958 r. pretekstem było wycofanie nauki w szkołach126. 

Jednym z działań było wysłanie przez szefa WSW wytycznych, opracowanych przez 

                                                
122 AIPN, SWSW, 2386/15207, Notatka służbowa (dot. gen. bryg. T. Jedynaka), 13 X 1965 r., k. 9–10. Zob. 
też. B. Kapuściak, Wywiad wojskowy PRL. JW 3362 i podległe jej jednostki, „Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944–1989” 2016, nr 1 (14), s. 114–115. 
123 J. Pałka, Generał Zygmunt Duszyński…, s. 308–309. 
124 Zob. AIPN, SWSW, 2386/15208, Stenogram [z narady organizacji partyjnej Zarządu II SG WP], 2 II 1965 
r., k. 18–31. 
125 „W rozmowie tej gen. Jedynak twierdził, iż on w dalszym ciągu będzie walczył [z WSW – dopisek BK] o 
swoje prawa. Wystąpienie gen. Jedynaka poparł gen. Duszyński, który namawiał go aby dalej usilnie starał się 
dochodzić swych praw. Przy tym gen. Duszyński stwierdził iż on osobiście będzie mu udzielał pomocy. W 
dalszym wystąpieniu gen. Duszyński powiedział, iż na temat gen. Jedynaka rozmawiał z gen. Frey-Bieleckim, 
który również jest zdania aby gen. Jedynak nie ustawał w swojej działalności i dochodził swoich racji, a 
wówczas może on liczyć na poparcie prawdziwych przyjaciół tj. gen. Duszyńskiego i gen. Frey-Bieleckiego”. 
Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/14921, Notatka służbowa, b.d. [kwiecień 1965 r.], k. 300. 
126 AIPN, SWSW, 2386/18247, Pismo nr 0014/B szefa WSW, gen. Aleksandra Kokoszyna do wszystkich 
szefów zarządów, oddziałów, wydziałów WSW, 9 IX 1958 r., k. 253–256. Stamtąd też cytat. 
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Departament III MSW, „celem wzmożenia przeciwdziałania WSW” na odcinku „wrogiej 

działalności reakcyjnej części kleru” wobec środowiska wojskowego127. 

 W 1959 r. zaczęto powoływać alumnów do wojska, początkowo rozpraszano ich po 

licznych jednostkach wojskowych. Pierwszych 71 alumnów powołano z seminariów w 

Kielcach128, Przemyślu, Tarnowie i Płocku, następną grupę (także 71 osób) powołano w 

1960 r. z seminariów w Kielcach, Tarnowie i Płocku, kolejną w 1961 r. ( 52 alumnów) z 

seminariów w Kielcach, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Gościkowie, Gnieźnie, 

Krakowie, Starej Wsi, Lublinie, Łodzi i Częstochowie. W 1962 r. do wojska trafiło aż 176 

alumnów z seminariów w Gnieźnie, Kielcach, Przemyślu, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, 

Nysie, Gościkowie, Olsztynie oraz z niższego seminarium w Gliwicach129. W 1963 r. 

powołano do wojska 179 kleryków, a w kolejnym 160 lub 161130.  

 Z pisma ówczesnego szefa WSW, Aleksandra Kokoszyna, wynika, że organa 

kontrwywiadu wojskowego zaniedbały ochronę jednostek przed księżmi, którzy kontaktują 

się z wojskowymi. Stąd jeszcze przed powołaniem alumnów organa WSW wdrożyły pracę 

operacyjną na jednostkach wojskowych i w jej otoczeniu, aby wyśledzić księży, którzy 

uaktywnili się w działalności duszpasterskiej131. Problem z alumnami na jednostkach 

wojskowych był od samego początku ich powołania. Namawiali oni żołnierzy szeregowych, 

z którymi służyli w pododdziałach do wspólnych modlitw oraz uczestniczenia w 

nabożeństwach niedzielnych. Organa WSW miały problem z werbunkiem na agentów 

przyszłych księży. Środowisko alumnów było niechętne wojsku, wiedząc, że ich powołanie 

                                                
127 AIPN, SWSW, 2386/18247, Pismo nr 0011/B szefa WSW, gen. Aleksandra Kokoszyna do szefa Zarządu 
II SWSW, płk Mieczysława Turkiewicza, 2 VIII 958 r., k. 265–276. Stamtąd też cytat. 
128 W tym czasie najwięcej, bo 45 alumnów powołano z WSD w Kielcach, co miało powiązanie ze sprawą bpa 
Czesława Kaczmarka. Zob. AIPN, MSW, 0639/231, t. 2, Wnioski Wydziału Administracyjnego KC w sprawie 
powołania alumnów wyższych seminariów duchownych do zasadniczej służby wojskowej w roku 1963, brak 
daty dziennej [IX 1963 r.], k. 3. 
129 AIPN, SWSW, 2386/30839, Ppłk. Adolf Sieradzki, Praca kontrwywiadowcza wśród alumnów powołanych 
do wojska, SWSW, Warszawa 1964, s. 8–9. W innym miejscu podane jest, że w 1961 r. było powołanych 51 
alumnów, a w 1962 r. – 127 kleryków. Zob. AIPN, MSW, 0639/231, t. 2, Wnioski Wydziału 
Administracyjnego KC w sprawie powołania alumnów wyższych seminariów duchownych do zasadniczej 
służby wojskowej w roku 1963, brak daty dziennej [IX 1963 r.], k. 3. Jeszcze inne dane są podane w AIPN, 
MSW, 0639/231, t. 2, Informacja o politycznych i organizacyjnych wynikach powołań alumnów WSD do 
odbywania zasadniczej służby wojskowej w latach 1959–1964, 26 IX 1964, k. 36. Inne dane zob. A. Lesiński, 
Wojskowa służba alumnów w PRL, „Czasy Nowożytne” 1999, t. VI, s. 323–331. Szerzej: B. Kapuściak, Walka 
kontrwywiadu wojskowego z Kościołem katolickim. Alumni w ludowym Wojsku Polskim w świetle dokumentów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2020, nr 4, s. 84–124. 
130 Zob. AIPN, MSW, 0639/231, t. 2, Notatka służbowa szefa GZP, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, o sytuacji 
wśród alumnów wyższych seminariów duchownych, odbywających zasadniczą służbę wojskową, 12 XII 1963, 
k. 13; P. Piotrowski, Służba kleryków na przykładzie 56. Batalionu Ratownictwa Terenowego w Brzegu (1966–
1980), [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, red. S.A. 
Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 165. 
131 AIPN, SWSW, 2386/31261, Pismo szefa WSW nr BB-00993/3/59, 4 III 1959 r., k. 155–157. 
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jest próbą walki z Kościołem. Jeżeli jednak doszło ostatecznie do werbunku agenturalnego 

alumna, z reguły ten po odbyciu służby wojskowej odmawiał powrotu do seminarium. To 

powodowało, że organa WSW traciły agenturę cenną dla Departamentu III MSW i jej 

terenowych jednostek (w latach 1956–1962 zajmował się walką z Kościołem). Stąd zawarto 

pierwsze porozumienie o współpracy służb wojskowych z cywilnymi132. W wyniku 

porozumienia oficerowie SB mogli uczestniczyć przy werbunku kleryków i spotkaniach z 

agenturą spośród alumnów. Służba Bezpieczeństwa pomagała także przy rozpracowaniach 

przyszłych księży oraz typowaniach do werbunku133. 

 Z czasem w wyniku zaostrzającej się walki z Kościołem katolickim GZP zwiększał 

limity poboru przyszłych duchownych. Zmienił się też sposób odbywania przez alumnów 

służby wojskowej. W latach 1959–1965 powoływanie żołnierzy-kleryków do służby 

wojskowej miało charakter, jak twierdziło samo Szefostwo WSW, represyjny. Ze względu 

na liczne pogadanki polityczne zorganizowane przez GZP i WSW część młodych ludzi 

zrezygnowało z dalszej nauki w seminariach po wyjściu z wojska. Kościół postanowił 

aktywnie włączyć się wobec tego w walkę z GZP i przygotował przyszłych alumnów do 

odpierania ataków na Kościół podczas spotkań „wychowawczych” z oficerami politycznymi 

jednocześnie zapobiec rezygnacjom z nauki w seminariach. Zaktywizował także 

proboszczów parafii w pobliżu jednostek wojskowych aby służyli z pomocą alumnom. 

Wobec troski Kościoła o przyszły stan duchowny i przygotowane argumenty teologiczne 

GZP postanowił przygotować „naukową” odpowiedź, jednocześnie uczulał organa WSW 

aby alumnom zabierano wszelkie materiały dot. spraw kościelnych i religijnych 

przygotowane przez seminaria134.  

 W latach 1964–1965 powołano kompanie w Szczecinie, Gdańsku-Stogach, Opolu, 

Kołobrzegu, Bartoszycach i Brzegu, które w większości składały się z alumnów. Od 1964 r. 

zmienił się też sposób wcieleń do wojska. Od tej pory powoływano wszystkich alumnów 

według rocznika. Z początkiem 1965 r. powołano do służby alumnów w trzech 

                                                
132 AIPN, SWSW, 2386/31261, Pismo szefa Zarządu I Szefostwa WSW, płk Teodora Kufla, i wicedyrektora 
Departamentu III MSW, ppłk Stanisława Morawskiego, nr BB-02222/13/60, 15 IV 1960 r., k. 157–158. Zob. 
także: A. Dziurok, Wstęp, [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków 
wyznaniowych 1945–1989, Warszawa 2004, s. 23 oraz F. Musiał, Departament IV MSW w latach 1962–1989. 
Przyczynek do monografii, [w:] Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z lat 1962–1989. Wybór dokumentów, red. i oprac. A. Dziurok, F. Musiał, Kraków-Katowice 
2017, s. 37–41. 
133 AIPN, SWSW, 2386/31261, Pismo szefa Zarządu I Szefostwa WSW, płk Teodora Kufla, i wicedyrektora 
Departamentu III MSW, ppłk Stanisława Morawskiego, nr BB-02222/13/60, 15 IV 1960 r., k. 157–158. 
134 AIPN, SWSW, 2386/31261, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla nr BB-06854/10/63, grudzień 
1963 r., k. 159–161; ibidem, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla nr BB-0564/10/63, 31 I 1963 r., 
k. 162–166. 
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pododdziałach: w baterii moździerzy 40 pz 10 DPanc w Opolu (złożony z samych 

alumnów), w kompanii saperów 41 pz 12 DZ w Szczecinie (złożony w 2/3 z alumnów), w 

25 baterii artylerii stałej w Gdańsku–Stogach (złożony także z 2/3 z alumnów). Reszta 

składu osobowego to tzw. „aktywiści” czyli członkowie PZPR lub komunistycznych 

organizacji młodzieżowych135. Kadra i szeregowi włączeni do pododdziałów złożonych z 

alumnów musiała być odpowiednio wyselekcjonowana. Na początku stycznia 1965 r. 

planowano około 10 proc. stanu osobowego alumnów skierować do szkół podoficerskich i 

przeszkolić na dowódców drużyn. Dodatkowo w ich składzie wytypowani mieli być tajni 

współpracownicy.  

 Po przybyciu alumnów do jednostek oficerowie WSW musieli sporządzić 

charakterystyki każdego z nich, wytypować odpowiednią liczbę osób do werbunku i 

pozyskać je, tak by można było zabezpieczyć sformowane z alumnów pododdziały. 

Szczególny nacisk kładziono na rozpoznanie oddziaływania na alumnów seminariów 

duchownych i księży136.  

 W 1965 r. zastanawiano się nad wnoszeniem przez alumnów do jednostek 

wojskowych literatury o treści religijnej. Na zebraniu, które odbyło się 19 lutego 1965 r. w 

Generalnej Prokuraturze, a na którym obecni byli zastępca Prokuratora Generalnego, 

Naczelny Prokurator Wojska Polskiego, przedstawiciel GZP, przedstawiciel Urzędu ds. 

Wyznań oraz przedstawiciel Szefostwa WSW, uznano, że każdy, kto posiada broszurę albo 

książkę bez debitu będzie pociągany do odpowiedzialności karnej. Chodziło oczywiście 

głównie o broszury dot. sytuacji politycznej i polemiki z aparatem politycznym. Zastępca 

szefa WSW, płk Jerzy Mrówczyński, polecił by na terenie kompanii gdzie służyli alumni 

pozyskać odpowiednią ilość TW, rozpracowywać najbardziej aktywnych kleryków i 

rozpoznawać żołnierzy którzy wynoszą z jednostek wojskowych materiały GZP i przekazują 

je do pobliskich parafii137. 

 W 1964 r. w Szefostwie WSW pracowano nad zarządzeniem dotyczącym 

współpracy miedzy Departamentem IV MSW a WSW w sprawie pracy operacyjnej wśród 

                                                
135 AIPN, SWSW, 2386/19700, Pismo szefa WSW nr BB-008401/10/64, 1 XII 1964 r., k. 158–159; AIPN, 
0639/231, t. 2, Notatka służbowa GZP zawierająca propozycje wprowadzenia w życie nowych zasad wcielenia 
i przeszkalania w wojsku alumnów wyższych seminariów duchownych i zakonnych, 17 XI 1964 r., k. 56–57; 
ibidem, Informacja nr 3/65 zastępcy szefa GZP, gen. Jana Czapli, o przebiegu służby wojskowej alumnów 
WSD zgrupowanych w wyodrębnionych pododdziałach w Gdańsku, Opolu i Szczecinie, 17 IX 1965, k. 81–
89. 
136 AIPN, SWSW, 2386/19700, Pismo szefa WSW nr BB-008401/10/64, 1 XII 1964 r., k. 158–160. 
137 AIPN, SWSW, 2386/19700, Pismo zastępcy szefa WSW nr BB-01124/10/65, 26 II 1965 r., k. 187–188. 
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alumnów odbywających zasadniczą służbę wojskową138. W projekcie zarządzenia wśród 

głównych kierunków pracy operacyjnej w środowisku alumnów wymieniono m.in. dążenie 

do odciągnięcia jak największej liczby alumnów od nauki w seminariach, jednocześnie 

przygotowanie odpowiedniej liczby TW dla potrzeb pracy operacyjnej w seminariach i 

wśród kleru, ujawnienie powiązań kleryków z tzw. otoczeniem (oddziaływanie na nich przez 

miejscowych księży, hierarchów i kierownictwo seminariów)139. 

 W celu realizacji tych kierunków oddziały i wydziały WSW miały za zadanie (we 

współpracy z terenowymi Wydziałami IV KWMO) rozpoznawania nastrojów, wypowiedzi, 

nawyków, religijności (tzw. stopnia sfanatyzowania) poszczególnych alumnów; ustalenia 

powiązań z miejscowymi księżmi oraz kierownictwem seminariów i ewentualne 

przekazywanie im informacji, jak i ujawnienie zadań przekazywanych z seminariów lub po 

przez biskupów (przy tym oficerowie WSW mieli utrudniać te kontakty); przeciwdziałanie 

w zbieraniu informacji przez alumnów o sytuacji w wojsku; zbieranie na kleryków-żołnierzy 

materiałów kompromitujących; pozyskiwanie wśród nich tajnych współpracowników i 

ewentualne przekazywanie ich na kontakt SB (ścisłe wiązanie ich z organami WSW i SB, 

tak by uniemożliwić im po wyjściu z wojska odmowy współpracy); po przez środki 

operacyjne „wyciąganie” alumnów do prowadzenia świeckiego życia.  

 Wydziały IV KW MO były zobowiązane do przekazania TW spośród kleryków 

powołanych do wojska oraz przesyłania do terenowych wydziałów IV KWMO teczek 

ewidencji operacyjnych na księdza (TEOK) oraz innych materiałów operacyjnych na danych 

seminarzystów i udostępnienie ich oficerom WSW do wglądu. W zamian za to terenowe 

jednostki WSW po zakończeniu przez alumnów zasadniczej służby wojskowej miały 

przesyłać poprzez Wydział I Oddziału IV Szefostwa WSW wszelkie materiały operacyjne 

zebrane na nich w trakcie odbywania tejże służby do danych wydziałów IV KWMO. 

 Ciekawa jest notatka oficera Szefostwa WSW140 ze spotkania z zastępcą dyrektora 

Departamentu IV MSW, płk. Zenonem Gorońskim dotyczącego współpracy organów 

aparatu represji. W notatce tej, datowanej na 22 kwietnia 1965 r., tak oficer WSW referuje: 

„W rozmowie płk Goroński zakomunikował mi, że po konsultacji z Dyrektorem 

                                                
138 AIPN, SWSW, 2386/19700, Zarządzenie dyrektora Departamentu IV MSW i zastępcy szefa WSW w 
sprawie pracy operacyjnej w związku z odbywaniem służby wojskowej przez kleryków – projekt, styczeń 1965 
r., k. 190–193. 
139 AIPN, SWSW, 2386/19700, Zarządzenie dyrektora Departamentu IV MSW i zastępcy szefa WSW w 
sprawie pracy operacyjnej w związku z odbywaniem służby wojskowej przez kleryków – projekt, styczeń 1965 
r., k. 190. 
140 Podpis oficera WSW pod notatką jest niewyraźny, stąd trudno zweryfikować nazwisko osoby. 
Prawdopodobnie podpisał ją mjr Stanisław Dobrzański, starszy pomocnik szefa Wydziału I Oddziału III 
Zarządu I Szefostwa WSW. 
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Departamentu IV i Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

nie zgodzi się na podpisanie tego zarządzenia ani też na wydanie żadnego innego wspólnego 

dokumentu w sprawie kleryków, chociażby – jak się wyraził płk Goroński – dokument ten 

miał zawierać choćby kilka zdań, gdyż taki dokument nie jest potrzebny. Nie chodzi o to – 

jak stwierdził płk Goroński – że MSW nie chce z nami współpracować na tym odcinku, ale 

o to, by to, co robimy wśród kleru i kleryków, nie miało odbicia w dokumentach 

normatywnych. 

 Płk Goroński zaznaczył przy tym, że wszystko to, co zawiera przedstawiony MSW 

projekt wspólnego zarządzenia, jest jak najbardziej słuszne i godne aprobaty i powinno być 

realizowane w praktyce, ale jednocześnie – ich zdaniem – nie musi mieć formy pisemnych 

wytycznych czy dokumentu normatywnego. Płk Goroński wyraził się dosłownie »robimy to 

wszystko skrupulatnie, ale nigdzie nie piszemy o tym«”141. 

 Płk Goroński poinformował oficera WSW, że wszelkie wytyczne MSW są 

przekazywane ustnie, na odprawach. I radził, by organa WSW postępowały w podobny 

sposób, nie tworząc dokumentów normatywnych142. O tym, że nie posłuchano rad 

doświadczonych funkcjonariuszy z cywilnego aparatu represji świadczy chociażby pismo 

szefa WSW nr A-0041 z 2 VII 1965 r.143, z którego wynika, że w czasie przeprowadzonej 

kontroli okazało się, że brak jest postępów w pracy operacyjnej z alumnami. Wojskowa 

Służba Wewnętrzna nie tylko nie była w stanie wykazać kontaktów i przekazywanych 

informacji miedzy seminariami a alumnami, ale także nie była w stanie wiązać młodych 

kleryków ze sobą, czy dokonywać wśród nich werbunku. Z dokumentu można 

wywnioskować, że Kościół próbował bronić się i ochraniać swoich alumnów przed próbami 

werbunku.  

 Według wytycznych szefa WSW z 1965 r. w sprawie postępowania wobec alumnów 

odbywających służbę wojskową, pobór przyszłych księży nie miał na celu odciągnięcie ich 

od kontynuowania nauki w seminariach, ale „pokazanie klerykom rzeczywistego obrazu 

Polski ludowej, jej polityki osiągnięć i zadań – często niewłaściwie naświetlanych w 

seminariach – i przyczynienia się do przyjęcia przez nich w przyszłej pracy duszpasterskiej 

                                                
141 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka dot. współpracy WSW i MSW w sprawie kleryków, 22 IV 1965 
r., k. 195–196. 
142 AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka dot. współpracy WSW i MSW w sprawie kleryków, 22 IV 1965 r., k. 
196. 
143 AIPN, SWSW, 2386/18195, Pismo szefa WSW nr A-0041 [wytyczne w sprawie postępowania wobec 
alumnów odbywających służbę wojskową], 2 VII 1965 r., k. 89–95. Zob. także projekt tego pisma w: AIPN, 
SWSW, 2386/19700, k. 201–208. Przedruk dokumentu zob.: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wojskowa 
Służba Wewnętrzna. Organizacja i zakres zadań, [w:] Archiwalia komunistycznego aparatu represji – 
zagadnienia źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 2012, s. 242–247. 
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pozycji księży lojalnych, postępowych, patriotów”144. Dostrzeżono, że represje i szykany 

jakich alumni doznają podczas służby, zniechęcają ich do wojska. GZP wraz z WSW 

zmieniły wobec tego taktykę. Uznano, że trzeba zachęcić księży do wojska, a próbować 

zniechęcać do Kościoła. Przede wszystkim jednak należało werbować agentów nie tylko na 

potrzeby ochrony jednostek w czasie ich służby. Zakładano bowiem przekazywanie agentów 

na potrzeby organów cywilnych, bo to one były odpowiednio przygotowane go walki z 

Kościołem. Plany takie nigdy na większą skalę nie zostały zrealizowane. A większość 

alumnów, którzy zgodzili się na jakikolwiek rodzaj współpracy, było traktowanych z reguły 

jako kontakty operacyjne. Dopóki alumni byli rozproszeni po jednostkach wojskowych 

praca agenturalna opierała się na zwykłych żołnierzach. Tu jednak także pojawiał się 

problem, bo „poziom intelektualny alumnów jest wyższy od przeciętnych żołnierzy i 

niejednokrotnie naszych tajnych współpracowników, w związku z tym dotarcie i 

rozpoznanie ich jest w znacznym stopniu utrudnione”145.  

 WSW miało z żołnierzami-klerykami duży problem. Organa te nie miały 

doświadczenia w pracy z alumnami. Specyfika samego wojska oraz metody pracy 

operacyjnej służb w środowisku wojskowym powodowała łatwość werbunku zarówno 

wśród osób z otoczenia wojskowego, jak i cywilnego. Jednak w przypadku alumnów 

oficerowie mogli natrafić na opór i radykalizm młodych ludzi, na sprzeciw zarówno wobec 

służby wojskowej, jak i wobec oficerów kontrwywiadu wojskowego, traktowane w obu 

przypadkach jako rodzaj represji i prób przełamania ich światopoglądu. W związku z tym 

Szefostwo zalecało, by praca wobec alumnów prowadzona była aktywniej niż dotychczas, 

ale w sposób „przemyślany, ostrożny i kulturalny”, z należytą „inicjatywą i pomysłowością 

kontrwywiadowczą”, której dotychczas miało brakować.  

 W dokumencie tym znalazły się sformułowania wzięte z projektu zarządzenia 

dyrektora Departamentu IV MSW i zastępcy szefa WSW w sprawie pracy operacyjnej w 

związku z odbywaniem służby wojskowej przez kleryków, o którym pisałem wyżej. 

 Po jesiennym naborze 1965 r. planowano powołać kolejne trzy pododdziały złożone 

z alumnów seminariów duchownych i zakonnych (rocznik 1946): w 1 pułku pontonowym 

w Brzegu, 75 pz w Bartoszycach i 32 pz w Kołobrzegu. Tym razem Szefostwo planowało 

                                                
144 Cyt. za: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wojskowa Służba Wewnętrzna. Organizacja i zakres zadań, [w:] 
Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 
2012, s. 242. 
145 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/30839, ppłk. Adolf Sieradzki, Praca kontrwywiadowcza wśród alumnów 
powołanych do wojska, SWSW, Warszawa 1964, s. 12–13. Zob. także: AIPN, MSW, 0639/231, t. 2, Notatka 
służbowa szefa GZP, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, o sytuacji wśród alumnów wyższych seminariów 
duchownych, odbywających zasadniczą służbę wojskową, 12 XII 1963, k. 15. 
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włączyć do każdego pododdziału po dziesięciu poborowych – aktywistów młodzieżowych 

o „zdecydowanie materialistycznym światopoglądzie”, wśród których znajdować się mieli 

tajni współpracownicy i kontakty operacyjne SB lub MO146. W dalszym okresie także 

włączano do pododdziałów 20–30 proc. żołnierzy nie wywodzących się z alumnów. 

Dodatkowo przeznaczono etat w każdym batalionie złożonym z alumnów dla oficera 

WSW147. Przy dobieraniu kadry dowódczej dla poszczególnych pododdziałów złożonych z 

kleryków porozumiewano się z Zarządami Politycznymi i Oddziałami Kadr OW, kierując 

się „wysokimi walorami moralno-politycznymi”. WSW czuwało przy tym, aby odpowiednia 

liczba tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych została włączona do 

pododdziałów. 

 W 1966 r. utworzono ostatecznie trzy szkolne bataliony ratownictwa terenowego w 

Bartoszycach (JW 4413)148, Szczecinie-Podjuchach (JW 4422, rozformowany w 1974 r.) i 

Brzegu (JW 4446) do których kierowano alumnów149. Oprócz alumnów kierowano także do 

tych jednostek tzw. aktyw partyjny, który zgodnie z zaleceniami szefa GZP, gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego, był zobowiązany do rozpoznania środowiska żołnierzy-kleryków. Praca w 

batalionach ratownictwa od samego początku była źle zorganizowana przez organa WSW. 

Brak było wytypowanych oficerów kontrwywiadu wojskowego w momencie organizowania 

jednostek. Nie wytypowano także wśród kadry i szeregowych żołnierzy świeckich 

odpowiedniej liczby osobowych źródeł informacji. Przejęto ze znacznym opóźnieniem także 

tajnych współpracowników wśród alumnów, którzy w wyniku reorganizacji znaleźli się w 

nowych jednostkach. Jak zaznaczał zastępca szefa WSW, płk. Jerzy Mrówczyński: „Analiza 

jakości i pracy tych nielicznych tajnych współpracowników spośród alumnów drugiego 

rocznika służby, którzy nadal przebywają w wojsku wskazuje, że niektóre organy WSW 

chyba nie w pełni doceniają sens wytycznych szefa WSW [z 1965 r.] w sprawie 

dokonywania pozyskań wśród kleryków. W myśl wytycznych pozyskania, obok potrzeby 

                                                
146 AIPN, SWSW, 2386/19700, Pismo zastępcy szefa zarządu WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, nr BB-
03488/10/65, 27 VII 1965 r., k. 211; AIPN, 0639/231, t. 2, Informacja nr 4/65 zastępcy szefa GZP, gen. Jana 
Czapli, o przebiegu ostatniego wcielenia alumnów do jednostek w Brzegu, Bartoszycach i Kołobrzegu, 19 XI 
1965 r., k. 102–107. 
147 AIPN, SWSW, 2386/19701, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, nr BB-
002040/10/66, 19 IX 1966 r., k. 128–129. 
148 A. Czwołek, Służba wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa 
Terenowego w Bartoszycach), „Klio” 2011, nr 3. 
149 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/39, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0126/Org, 17 X 1966 r., 
k. 126–128. Zob. także: L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, 
Warszawa 2017, s. 233; P. Piotrowski, Służba kleryków na przykładzie 56. Batalionu Ratownictwa Terenowego 
w Brzegu (1966–1980), [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–
1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 165–178. 
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rozpracowania środowiska alumnów w wojsku, powinny mieć przede wszystkim na celu 

przygotowanie odpowiedniej ilości tajnych współpracowników, których można by nadal 

wykorzystywać po ich powrocie do seminariów. Dotychczasowa jednak współpraca z nimi 

nie daje podstaw do trwałego związania ich we współpracy. Dostarczane przez nich 

meldunki czy przekazywane ustnie informacje dotyczą wyłącznie spraw ogólnie znanych o 

alumnach czy nawet żołnierzach świeckich”150. Wobec tego zastępca szefa nakazał lepiej 

„kierunkować” agentów wśród alumnów by udzielali szerszych informacji, a przede 

wszystkim uzależniać ich we współpracy z organami WSW po przez zbieranie na nich 

materiałów obciążających lub po przez odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Zarzut 

został postawiony również Służbie Bezpieczeństwa, że nie interesuje się alumnami 

powołanymi do wojska i nie wspomaga organów WSW w typowaniu i przekazywaniu 

agentów151. Trudności te, ze względu na brak doświadczenia w pracy operacyjnej organów 

WSW były jednak ciągłe152. 

 Alumni byli podejrzewani o ujawnianie w korespondencji tajemnicy wojskowej, 

czyli właściwie wszystkie informacje o tym, co działo się w jednostkach. Wobec tego, każda 

informacja o służbie alumnów, zawarta w korespondencji z rodziną czy innymi księżmi i 

alumnami była traktowana jako ujawnienie tajemnicy. To spowodowało, że na życzenie 

WSW wprowadzono kontrolę korespondencji przez terenowe jednostki SB. Same organa 

rozwinęły intensywną pracę w celu wykrycia i udokumentowania takich „wykroczeń” 

alumnów sięgając do podsłuchów, tajnych przeszukań oraz uczulenia osobowych źródeł 

informacji na to zagadnienie153. Poszczególne jednostki WSW prowadziły w ramach 

kontrwywiadowczego zabezpieczenia jednostek teczki zagadnieniowe dotyczące 

„klerykalizmu”. Mimo zebranych przez organa WSW drogą operacyjną dokumentów 

świadczących o „wykroczeniach” alumnów, NPW odstąpiła od postawienia komukolwiek 

zarzutów. Okazało się, że nawet w świetle przepisów prawa PRL brakło podstaw by ukarać 

alumnów za rzekome ujawnianie tajemnicy wojskowej154.  

                                                
150 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/19701, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, nr BB-
023/10/67, 6 I 1967 r., k. 155. 
151 AIPN, SWSW, 2386/19701, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, nr BB-023/10/67, 
6 I 1967 r., k. 156. 
152 AIPN, SWSW, 2386/19701, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, nr BB-
001203/10/67, 30 V 1967 r., k. 182–183. 
153 AIPN, SWSW, 2386/19701, Pismo zastępcy szefa Zarządu I Szefostwa WSW, płk. Jerzego 
Markuszewskiego, nr BB-0794/10/67, 6 IV 1967 r., k. 167–168. 
154 AIPN, SWSW, 2386/19701, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, nr BB-
001461/27/67, 7 VII 1967 r., k. 184. 
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 Według ppłk. Adolfa Sieradzkiego negatywne opinie alumnów dotyczące służby 

wojskowej, które przewijały się w listach do przełożonych, nie miały mieć odbicia w ich 

postępowaniu. Byli jednak mocno zdyscyplinowani, jednocześnie oczerniali wojsko 

upewniając hierarchów kościelnych o represyjnym charakterze służby. Organa WSW 

zauważyły radykalizowanie się alumnów po wizytach w jednostce ich opiekunów z 

seminariów i biskupów, którzy mieli im grozić wyrzuceniem z seminarium jeżeli będą się w 

cokolwiek angażować w wojsku. Wobec tego wniosek organom kontrwywiadu wojskowego 

nasuwał się jeden: najgorszy jest wyższy stan duchowny155. 

 Organa WSW największy problem miała z werbunkiem alumnów na agentów. 

Ponieważ przed przybyciem na jednostkę byli przeszkalani w seminariach, a kontakty z 

WSW i przekazywanie informacji miało być porównywane do zdrady Judasza. Wcielenie 

do wojska miało być także przedstawiane jako „zemsta” za odmowę współpracy z pionem 

antykościelnym Służby Bezpieczeństwa. To skutecznie odstraszało alumnów. Jednak organa 

WSW przy werbunku powoływały się na odczucia patriotyczne, zabezpieczenie jednostki 

przed obcym wywiadem, chęci zapobieżenia wybuchu wojny, utrzymania osiągnięć 

ekonomicznych kraju itp., które to argumenty miały trafiać do alumnów156. 

 W latach 1959–1968 organy WSW nie odnosiły szczególnych sukcesów w werbunku 

alumnów. Dopiero kolejna lata (1970–1973) spowodowały zwiększenie liczby tajnych 

współpracowników wśród kleryków-żołnierzy157. Z tego względu dopiero w latach 

siedemdziesiątych XX w. zrezygnowano z wydzielonych oficerów kontrwywiadu 

wojskowego w szkolnych batalionach ratownictwa terenowego158. 

 Z zachowanych, w niewielkiej liczbie, materiałów po byłej WSW rysuje się ponury 

obraz walki organów kontrwywiadu wojskowego z Kościołem. W walce tej przez cały czas 

organa WSW współpracowały z SB. Zawerbowani agenci WSW byli w części przekazywani 

służbom cywilnym po odbytym przeszkoleniu wojskowym. Przesyłano także informacje 

zdobyte od agentów wywodzących się ze środowiska alumnów, nie tylko dot. alumnów 

przebywających na jednostkach wojskowych, ale przede wszystkim życia poszczególnych 

                                                
155 AIPN, SWSW, 2386/30839, Ppłk. Adolf Sieradzki, Praca kontrwywiadowcza wśród alumnów powołanych 
do wojska, SWSW, Warszawa 1964, s. 9. 
156 AIPN, SWSW, 2386/21089, Informacja o nastrojach i przebiegu służby alumnów odbywających zasadniczą 
służbę wojskową w 54. szkolnym batalionie ratownictwa terenowego w Bartoszycach w okresie 28 X 1974–
30 IV 1975 r., 13 V 1975 r., k. 35–40. 
157 AIPN, SWSW, 2386/21089, Informacja dot. alumnów odbywających służbę wojskową w okresie ostatnich 
3 lat, 26 VI 1973 r., k. 6–9; AIPN, SWSW, 2386/30839, Ppłk. Adolf Sieradzki, Praca kontrwywiadowcza 
wśród alumnów powołanych do wojska, SWSW, Warszawa 1964, s. 10–11. 
158 Anulowano także wytyczne szefa WSW wprowadzone pismem nr A-0041 z 2 lipca 1965 r. oraz pismo szefa 
WSW nr BB-023/10/67 z 6 stycznia 1967 r. Zob. AIPN, SWSW, 2386/21089, Szyfrogram nr 1478 zastępcy 
szefa WSW, płk. Wiktora Siennickiego, 14 VII 1973 r., k. 10. 
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kurii i ogólnie Kościoła. Organa WSW realizowały wytyczne GZP, jednocześnie byli przez 

oficerów politycznych mocno wspierani. Pion polityczny organizował bowiem na szeroką 

skalę pogadanki i spotkania „wychowawcze”, na których dochodziło do indoktrynacji 

przyszłych duchownych. Liczba tych spotkań była specjalnie zwiększona, aby za wszelką 

cenę dotrzeć do młodych kleryków. O ile GZP udało się zniechęcić część księży do 

ukończenia seminarium, a WSW zawerbować alumnów na czas służby wojskowej, to skala 

tego przedsięwzięcia jest minimalna w stosunku do liczby wszystkich kleryków wcielonych 

do „ludowego” Wojska Polskiego159. 

 

5. Kontrwywiad ofensywny 
 W literaturze anglojęzycznej do dziś trwa spór o istnienie i charakter kontrwywiadu 

ofensywnego160. Mimo, że w polskiej nauce ten temat nie jest szczególnie poruszany, Marek 

Słoń i Stanisław Wójcik wspominają „o dość często pojawiającym się w polskiej literaturze 

podziale na kontrwywiad ofensywny i defensywny”161. Niestety autorzy powołują się tylko 

na jednego autora, który opisuje spór o kontrwywiad ofensywny i jego istotę, ale w 

anglojęzycznej literaturze przedmiotu162. Sami jednak nie odnoszą się do niego specjalnie, 

ani nie podejmują tego wątku, co o tyle jest dziwne, że właśnie na gruncie polskim 

kontrwywiad ofensywny, przejęty przecież z sowieckich służb163, był stosowany co najmniej 

od 1957 r.164, jeśli nie wcześniej, przynajmniej w odniesieniu do polskiej emigracji165. 

                                                
159 Największe rezygnacje z dalszych studiów nastąpiły w 1962 r. Ogólnie w latach 1959–1966 odsetek 
występujących oscylował w granicy 18 proc. Zob. AIPN, MSW, 0639/231, t. 2, Informacja szefa Oddziału I 
Zarządu I GZP, płk. Leona Morawskiego, o przebiegu zwolnienia do rezerwy i powołania do zasadniczej 
służby wojskowej alumnów seminariów diecezjalnych i zakonnych, 4 XI 1966 r., k. 151–152. 
160 Zob. B. Piasecki, Kontrwywiad ofensywny jako element systemu bezpieczeństwa państwa, „Przegląd 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10, s. 260–271; idem, Kontrwywiad. Atak i obrona, Łomianki 2021, 
s. 32–56. 
161 M. Słoń, S. Wójcik, Tajemnice wywiadu wewnętrznego, Warszawa 2020, s. 14. 
162 B. Piasecki, Kontrwywiad ofensywny…, s. 260. 
163 Szerzej o metodach sowieckich zob. M. Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu. Sowiecka 
operacja dezinformacyjna „Trust” 1921–1927, Warszawa 2020; idem, Jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu. 
Sowiecka decepcja strategiczna, Warszawa 2021; K. Paduszek, Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II 
Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja, Łowmianki 2016. 
164 Tym bardziej zaskakująca jest niewiedza, bądź niechęć do opisania kontrwywiadu ofensywnego przez 
wspomnianych autorów skoro jeden z nich służył właśnie w Wojskowej Służbie Wewnętrznej (i to w pionie 
zajmującym się docieraniem do ośrodków wywiadu i „dywersji ideologicznej” państw NATO), a drugi w 
Zarządzie II SG WP. Zob. AIPN, Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów (dalej WKU 
Warszawa-Mokotów), 2937/769, Teczka akt personalnych Marka Słonia, s. Edwarda; AIPN, Zarząd II SG WP, 
2602/24606, Dokumenty personalne – Słoń Marek s. Edwarda; AIPN, WKU Warszawa-Mokotów, 2937/158, 
Teczka akt personalnych Stanisława Wójcika, s. Stanisława; Zarząd II SG WP, 2602/21198, Akta personalne 
pomocnicze – Wójcik Stanisław s. Stanisława; 2602/27710, Teczka pracy oficera ps. „Aster”. 
165 P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007, 
s. 199–210. 
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Podobnie nie do końca trafnie pracę ofensywną opisał Lech Kowalski w swojej monografii 

dotyczącej organów WSW166. 

 W zachodniej literaturze kontrwywiad ofensywny określany jest terminem 

counterespionage167, czyli zwalczanie obcych działań wywiadowczych w sposób 

dynamiczny, szukanie słabości obcych służb i wykorzystywanie ich. Ofensywny, czy też 

zaczepny charakter kontrwywiadu ma polegać na przenikaniu do obcych służb agentów, 

bądź odwracanie agentów tych służb, a przez to prowadzenie gier kontrwywiadowczych po 

przez dezinformację, by ostatecznie rozpracować i kontrolować te służby. Zresztą nie tylko 

kontrolowanie obcych służb jest jedynym celem kontrwywiadu ofensywnego, ale i 

manipulowanie tymi służbami, wpływanie na nie i zdobywanie na ich temat informacji (np. 

o ich kontaktach i zainteresowaniach) po modus operandi168. Tak współcześnie rozumiany 

jest ofensywny charakter kontrwywiadu, jednocześnie czasami przeciwstawiany 

defensywnej istocie kontrwywiadu jako takiego (w odróżnieniu właśnie od ofensywności 

wywiadu)169. 

 Sowiecki kontrwywiad tak rozumiał działania o charakterze ofensywnym: 

„Ofensywna taktyka działalności organów bezpieczeństwa państwowego przewiduje 

realizację takich przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych, które pozwalają z jednej strony 

na uzyskanie dostępu do tajnych źródeł informacji o działaniu przeciwnika, ujawnienie jego 

planów i metod pracy, wyposażenia technicznego wywiadowców, agentów itp., a z drugiej 

– ułatwiają wywieranie dogodnego dla organów KBP wpływu na przeciwnika, przerywanie 

jego wrogiej działalności przeciwko państwu radzieckiemu, uprzedzanie zamiarów i 

kierowanie jego wysiłków na fałszywe tory. Takie możliwości otwierają się przede 

wszystkim wtedy, kiedy w ogniwach dyspozycyjnych przeciwnika znajdują się agenci 

organów KBP, zdolni do występowania w roli współuczestników jego dywersyjnej 

działalności. Aby pozyskać takich agentów, organa bezpieczeństwa państwowego prowadzą 

kompleksowe przedsięwzięcia operacyjno-agenturalne, podczas których szukają dotarcia do 

pracowników i agentów służb specjalnych przeciwnika, członków antyradzieckich 

                                                
166 L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, Warszawa 2017, s. 98–99 
oraz 156–161. 
167 Bolesław Piasecki tłumaczy to jako „przeciwszpiegostwo”, ale w ujęciu czynnym, jako część 
kontrwywiadu. Zob. B. Piasecki, Kontrwywiad ofensywny…, s. 261; idem, Kontrwywiad…, s. 44–47 
168 Zob. J. Ehrman, What are We Talking About When We Talk about Counterintelligence?, „Studies in 
Intelligence” 2009, vol. 53, nr 2, s. 5–20; M. Van Cleave, Strategic Counterintelligence: What Is It, and What 
Should We Do About It?, „Studies in Intelligence” 2007, vol. 51, nr 2, s. 1–13. Zob. też klasyczne już dzieło 
Roya Godson’a: R. Godson, Dirty Tricks or Trump Cards. U.S. Covert Action & Counterintelligence, New 
York 2017, s. 184–240. Zob. także publikację Williama R. Johnsona: W.R. Johnson, Thwarting enemies at 
home and abroad. How to Be a Counterintelligence Officer, Washington 2009. 
169 B. Piasecki, Kontrwywiad ofensywny…, s. 260–262. 
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organizacji za granicą; poznają cechy ich osobowości, skłonności i przyzwyczajenia, a 

zwłaszcza słabe strony charakteru, metody ich pracy; rozpoznają środowiska, z których 

wywiady tworzą swoje kadry i sieć agenturalną; ustalają warunki angażowania do pracy w 

organach wywiadowczych; rozpoznają podstawy i metody werbunku agentów stosowane 

przez przeciwnika itp. Na podstawie tych danych organa bezpieczeństwa państwowego 

decydują, w jaki sposób można zdobyć w ogniwach dyspozycyjnych przeciwnika pożądane 

pozycje agenturalne: drogą zwerbowania niektórych wywiadowców i agentów przeciwnika 

czy też wprowadzenia agentów z zewnątrz, z tego środowiska, z którego przeciwnik 

rekrutuje swoje kadry. Pozyskanie agentów w obozie przeciwnika w celu dotarcia do jego 

tajnych materiałów i możliwości wpływania na podejmowane przez niego decyzje 

nazywamy przenikaniem agenturalnym [podkreślenie w oryginale – dopisek BK]”170. 

Aby stworzyć odpowiednie warunki do ofensywnej walki z działalnością destrukcyjną 

przeciwnika, KGB wprowadzała agentów podejmując niekiedy gry operacyjne z 

przeciwnikiem, przewerbowując agentów na swoją stronę (wykorzystując ich czasami w 

sposób kapturowy) lub ujawniając zamiary służb wywiadowczych przeciwnika171. 

 Mitrochin daje definicję działalności kontrwywiadowczej według organów KGB, 

gdzie pojawia się wątek pracy ofensywnej. Pod hasłem Deyatelnost kontrrazvedyvatelnaya 

– counter-intelligence activity czytamy: „Activity conducted by special state agencies 

against foreign intelligence services and organisations and individuals being used by them. 

Capitalist states conduct counter-intelligence against all foreign states (including friendly 

countries) but they attach particular importance to the fight against the intelligence service 

of the USSR. Their counter-intelligence activity (combined with political investigation 

[politicheskiy sysk]) is used to suppress class enemies within their own countries and to 

target communist and workers’ parties and other progressive organisations. Counter-

intelligence activity in capitalist states is characterised by extreme reactionary attitudes, 

whipping up spy mania, extensive use of blackmail, bribery, provocations and other 

disreputable practices. Counterintelligence activity in capitalist countries is not limited to 

agencies of the state. The special services of monopolies, bourgeois parties etc. are also 

involved in counter-intelligence. In socialist states, counter-intelligence is the fight against 

the subversive activity of capitalist intelligence services, the organisations and individuals 

                                                
170 Cyt.: AIPN, MSW, 0562/16, Wybrane problemy pracy kontrwywiadowczej organów bezpieczeństwa 
państwowego ZSRR. Walka organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR z wrogą działalnością ośrodków 
wywiadowczych państw imperialistycznych i zagranicznych organizacji antyradzieckich, ASG, Warszawa 
1976, s. 6–7. 
171 Ibidem, s. 8. 
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which they use and hostile elements within the country. The counter-intelligence work of 

Soviet state security agencies embraces a system of operational, administrative, criminal–

procedural and political–educational measures designed to identify, prevent and suppress 

espionage, sabotage, acts of terrorism and wrecking, ideological sabotage and other 

subversive activity undertaken by the enemy [protivnik]. The most important of these are 

the operational measures. Counter-intelligence activity by Soviet state security agencies is 

an important part of the overall system for the protection of the USSR’s state security 

[okhrana gosudarstvennoy bezopasnosti SSSR]. It is characterised by active measures 

designed to take the offensive against the enemy and to obtain information about his secret 

plans, intentions and aspirations. This makes it possible to take steps in advance to forestall 

enemy subversive actions”172. 

 Podobnie pisze także o środkach aktywnych, Meropriyatiya aktivnyye – active 

measures: „Actions taken by the counter-intelligence service to allow it to penetrate the 

enemy’s thinking, to forestall undesirable moves by the enemy in good time, confuse him, 

to seize the initiative from him and frustrate his acts of subversion. Active measures differ 

from protective measures in that they involve Counter-Intelligence in taking the offensive. 

Counter-Intelligence is thus able to expose and disrupt hostile activity at the earliest possible 

stage, forcing the enemy to show his hand, subjecting him to the will of the counter-

intelligence service, making him act in unfavourable conditions and in the way in which 

Counter-Intelligence wants him to act. Counter-intelligence active measures taken by state 

security agencies include steps to create agent positions within the enemy camp and around 

the enemy, playing operational games with the enemy, spreading disinformation, 

compromising and breaking up the enemy’s forces, sending people of operational interest 

into the USSR, gathering intelligence-related information etc.”173. 

 Mimo rozbudowanych definicji są one zbieżne z podręcznikiem kontrwywiadu 

KGB, zacytowanym wcześniej i zgodne z działalnością pracy ofensywnej WSW, która w 

głównej mierze miała przeprowadzać działania kontrwywiadowcze na terenie kraju, 

posiadała jednak, wzorem sowieckim, komórkę zajmującą się kontrwywiadem 

                                                
172 Cyt. za: V. Mitrokhin, KGB Lexicon. The Soviet Intelligence Officer’s Handbook, London-New York 2004 
(epub). 
173 Cyt. za: Ibidem. Podobne ofensywne działania KGB pokazuje Mitrochin w definicjach sytuacji operacyjnej 
(Operativnaya obstanovka – operational situation) czy działalności agresywnej zarówno wywiadu, jak i 
kontrwywiadu (Nastupatelnost – aggressiveness) oraz planowaniu perspektywicznemu (Perspektivnoye 
planirovaniye – forward planning). Ibidem. 
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ofensywnym174. Na początku powstania organów Informacji WP, te także miały zbliżoną 

komórkę, ale wymierzoną głównie w rozpracowywanie kadry i żołnierzy Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie oraz w późniejszą emigrację175. Wraz z powstaniem WSW 

zamierzano rozszerzyć działania kontrwywiadowcze o ofensywny charakter, nazywany w 

organach WSW pracą z pozycji zagranicy. Początkowo kierownictwo WSW zakładało 

wykrywanie i likwidowanie obcych agentów na terenie kraju, co jednak było zawsze w gestii 

kontrwywiadu i nie miało charakteru ofensywnego, a raczej defensywny. Natomiast 

rzeczywiście szybko doszło do zmiany postrzegania tego zagadnienia i przystąpiono do 

rozbudowy struktur Szefostwa WSW o komórkę działającą ofensywnie. Kontrwywiad 

ofensywny w rozumieniu kierownictwa WSW polegał na rozpoznaniu metod i form 

działania zachodnich ośrodków wywiadowczych oraz prób przeniknięcia do nich176. 

Podejmowano także gry kontrwywiadowcze. Dodatkowo zdobywano informacje 

wywiadowcze na ewentualnym terenie przyszłych działań wojennych, w tym wypadku był 

to tzw. front nadmorski (front polski) narzucony przez Sowietów177. Organa WSW jednak 

ambitnie założyły, że będą w stanie wypracować stały dopływ informacji charakteryzujący 

sytuację operacyjną na obszarze zachodnio-europejskiego Teatru Działań Wojennych 

(TDW). W tym zakresie starano się wejść we współpracę z Zarządem III KGB i 

kontrwywiadami wojskowymi CSRS i NRD178 oraz, od 1963 r., także z Zarządem II SG 

WP179. Pamiętać jednak trzeba, że działania organów WSW (podobnie jak całego aparatu 

                                                
174 Do czerwca 1957 r. był to Wydział IV Zarządu I SWSW, a od czerwca 1957 r. Oddział II Zarządu I 
Szefostwa. 
175 Oficerami którzy działali wtedy za granicą byli m.in. Czesław Kiszczak i Edward Poradko. Zob. B. 
Kapuściak, G. Wołk, Czesław Kiszczak – wierny żołnierz systemu [w:] Sprzeczne narracje. Historia 
powojennej Polski, red. R. Spałek, Warszawa 2020, s. 325–326; P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”…, 
s. 199–210. 
176 Ofensywność kontrwywiadu i dotarcie do „ośrodków obcych za granicą” wyłożył ppłk Edward Poradko: 
„brak rezultatów w naszej konkretnej robocie dotychczas w wielu wypadkach wypływał z tego że nie mieliśmy 
żadnego dotarcia do ośrodków zagranicą. Że te materiały które otrzymaliśmy uprzednio z byłego MBP czy 
Komitetu [do spraw Bezpieczeństw Publicznego – dopisek BK] były ochłapem który nie potrzebny był już 
innym. […] Wydaje się koniecznym w tej instrukcji uwidocznić z jakimi wywiadami trzeba będzie walczyć 
naszym organom. Uważamy, że określenie z kapitalistycznym wywiadem nie wystarcza, dlatego że państw 
kapitalistycznych jest bardzo dużo i np. wywiad Turecki, Filiandy [finlandzki?] czy też innego państwa to nasz 
[nas] przecież nie interesuje. Mniej nas interesuje nawet wywiad Szwedzki czy… [tekst urwany – dopisek BK], 
a wiemy że głównymi przeciwnikami naszymi są wywiady Zachodnio-niemiecki, amerykański, francuski i 
angielski”. Cyt. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. 
[początek lutego 1957 r.], k. 49. Tak w oryginale. 
177 Szerzej: P. Piotrowski, Koncepcje „Frontu Polskiego” w okresie powojennym, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki” 2000, nr 3 (117), s. 111–122; idem, Front Polski – próba wyjaśnienia 
zagadnienia, Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, red. W. Wrzesiński, t. VI, Wrocław 1998, s. 221–
233. Zob. także: J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998. 
178 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Referat [na otwarcie konferencji kontrwywiadów 
wojskowych państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 108–109. 
179 Zob. zarządzenie szefa WSW nr 007 z 29 IV 1963 r. w sprawie prowadzenia pracy kontrwywiadowczej z 
pozycji zagranicy [w:] Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 163–169. 
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represji w PRL) były ograniczone trzema podstawowymi czynnikami: kadrowymi, 

szkoleniowymi i finansowymi180. 

 Wraz z formowaniem WSW nie wprowadzono bezpośrednich zarządzeń czy 

instrukcji odnoście kontrwywiadu ofensywnego. Wszelką pracę operacyjną opierano na 

instrukcji o zasadach pracy kontrwywiadowczej w wojsku z 1957 r., a to spowodowało zbyt 

dużą samodzielność jednostek terenowych i brak informacji co do kompetencji 

poszczególnych organów WSW181. Pierwsze pismo w tej sprawie, zastępcy szefa WSW, płk. 

Tadeusza Pietrzaka, nr 0010/B z 24 września 1957 r. regulowało zakres uprawnień 

konkretnych ogniw kontrwywiadu wojskowego. Do kompetencji terenowych jednostek 

WSW należało wyłanianie i sprawdzanie materiałów wstępnych dotyczących obiektów i ich 

otoczenia gdzie można rozwinąć pracę ofensywną, a także opracowanie zadań dla agentury, 

która mogłaby wyjechać za granicę i pomóc rozwinąć materiały na interesujące 

kontrwywiad osoby (zadania te zatwierdzał szef zarządu OW lub równorzędnego) lub która 

mogłaby nawiązać kontakt z pracownikami ośrodka wywiadowczego (zadania takie 

zatwierdzało Szefostwo WSW). Oddziały/wydziały terenowe WSW dodatkowo miały 

zabezpieczać osoby związane z wojskiem, które wyjeżdżały czasowo za granicę (plany 

rozmów z tymi osobami zatwierdzał szef zarządu OW lub równorzędnego) oraz 

przybywające z krajów kapitalistycznych do Polski, a które kontaktowały się lub były 

krewnymi osób związanych z wojskiem. Wszelkie osoby, które podejrzewano o szpiegostwo 

oraz które mogły współpracować z obcym wywiadem rejestrowano z Zarządzie I Szefostwa 

WSW (wniosek o rejestracje zatwierdzał szef zarządu OW lub równorzędnego). Terenowe 

jednostki WSW wykonywały także zadania wycinkowe w zakresie kontrwywiadu 

ofensywnego zgodnie z poleceniami organów nadrzędnych WSW. Zarządy WSW okręgów, 

Oddział WSW Marynarki Wojennej i Oddział WSW Garnizonu Warszawa (a od 1958 r. 

także Zarząd WSW WL i OPL OK) miały za zadanie prowadzenia rozpracowań 

                                                
180 Sprawy kadrowe, szkoleniowe i finansowe w działalności wywiadu i kontrwywiadu są kluczowe. Dużym 
problemem jest jednak zbadanie na ile wystarczających środków miały służby PRL do realizacji swoich 
zamierzeń. Zob. podrozdział: 3.3. Budżet i wydatki operacyjne [w:] M. Sikora, Black Box. Wywiad jako 
instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL w latach 1955–1990, Katowice-
Warszawa 2021, 268–278. 
181 Instrukcja przewidywała zgodę szefa WSW na werbunek agenta do wykonywania zadań 
kontrwywiadowczych za granicą, jego rejestrację dokonywał tylko i wyłącznie szef Oddziału II Zarządu I 
Szefostwa WSW. W instrukcji jest mowa o werbunku agentów którzy będą wykonywać zadania wywiadowcze 
w tzw. krajach kapitalistycznych, a którzy byli zainteresowani korzyściami majątkowymi. Dla kontrwywiadu 
ofensywnego było przewidziane pozorowanie, czyli wprowadzenie przeciwnika w błąd i przeniknięcie 
agentury do wywiadów zagranicznych państw obcych. Zob. instrukcję o zasadach pracy kontrwywiadowczej 
w wojsku wprowadzoną rozkazem ministra obrony narodowej, gen. Mariana Spychalskiego, nr 0039/MON z 
21 VI 1957 r. [w:] Instrukcje pracy kontrwywiadowczej…, s. 71, 74, 76, 94–95. 
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agenturalnych z pozycji zagranicy pod kontrolą Szefostwa WSW. Musiały także 

wyszukiwać wśród swojej agentury lub typować do werbunku osoby, które można by było 

przerzucić za granicę lub prowadzić za ich pomocą grę kontrwywiadowczą z pozycji kraju 

(miały wyłaniać takie osoby również z materiałów przesłanych przez podległe im terenowe 

jednostki WSW). Dla takich agentów należało wcześniej przygotować konkretne zadania, 

które musiało zaakceptować wcześniej Szefostwo WSW. Podobnie jak terenowe jednostki 

WSW zarządy okręgów (równoległe) miały zabezpieczać osoby przybywające lub 

opuszczające terytorium Polski Ludowej, które miały jakikolwiek kontakt z wojskiem. 

Wszystkie ciekawsze materiały i tzw. pozycje wyjściowe na zagranicę należało 

koncentrować w Oddziałach I Zarządów WSW OW (równorzędnych), a perspektywiczne 

sprawy należało oddawać do prowadzenia wydzielonym oficerom zajmującym się pracą 

ofensywną. Szefostwo WSW miało prowadzić i kontrolować rozpracowania oraz pozycje 

wyjściowe do pracy ofensywnej, a także prowadzić gry kontrwywiadowcze z obcymi 

ośrodkami wywiadowczymi z pozycji kraju, werbować agentów i dokonywać ich przerzutu 

(uprawnieni do tego byli tylko i wyłącznie pracownicy Oddziału II Zarządu I SWSW) lub 

prowadzić ich z pozycji kraju. Centrala miała także prowadzić kartoteki osób 

przebywających w krajach kapitalistycznych, które współpracowały z obcymi wywiadami 

lub były o taką współprace podejrzane182. Z tego względu szef WSW wydał zarządzenie nr 

0046/B z 26 września 1957 r., które pozwalało na założenie i prowadzenie takiej kartoteki 

przez Zarząd I Szefostwa WSW. Rejestrację w tej kartotece dokonywały poszczególne 

oddziały (wydziały) WSW po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do nadrzędnych 

zarządów OW (równorzędnych). Po akceptacji rejestracji karty na te osoby wypełniają 

Oddziały I zarządów WSW okręgów lub wyznaczeni oficerowie w Oddziale WSW MW i 

Garnizonu Stołecznego. Oprócz rejestracji osoby te dodatkowo ewidencjonowane były w 

prowadzonych teczkach kontrolnych w których grupowane są materiały charakteru 

ofensywnego z podległych jednostek terenowych WSW. Do dokonywania sprawdzeń w tej 

kartotece były uprawnione wszystkie jednostki WSW183. 

 Oficerowie Oddziału II Zarządu I Szefostwa, którzy pracowali z pozycji na zagranicę 

mieli nieformalnie przydzielone konkretne ośrodki wywiadowcze krajów zachodnich, w 

                                                
182 AIPN, SWSW, 3426/57, Pismo nr 0010/B [zastępcy szefa WSW, płk. Tadeusza Pietrzaka], Warszawa 24 
IX 1957 r., k. 37–40. 
183 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0046/B w sprawie założenia 
w Szefostwie WSW kartoteki osób przebywających w krajach kapitalistycznych, które współpracują lub 
podejrzane są o współpracę z obcymi ośrodkami wywiadowczymi oraz zdrajców ojczyzny, 26 IX 1957 r. k. 
120–121. 
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których się specjalizowali. Jak ważną rolę odgrywała dla kierownictwa organów SWSW 

praca ofensywna niech świadczy fakt, że instrukcja o postępowaniu z materiałami 

archiwalnymi organów (jednostek) WSW z 1966 r. nakazywała archiwizować teczki 

agentury z pozycji zagranicy na okres pięćdziesięciu lat (kategoria B-50), a sprawy 

operacyjne przechowywać wieczyście (kategoria A)184. 

 Zarządzenie szefa WSW nr 006 w sprawie prowadzenia pracy kontrwywiadowczej 

z pozycji zagranicy z 1959 r. anulowało pismo zastępcy szefa WSW nr 0010/B z 24 września 

1957 r. oraz zarządzenie szefa WSW nr 0046/B z 26 września 1957 r. Oddział II Zarządu I 

Szefostwa WSW zobligowany był do pracy operacyjnej i werbunku osób związanych z 

obcym wywiadem za granicami kraju. Jednym z jego zadań było m.in. wydzielenie oficera 

z Oddziału WSW w Poznaniu do pozyskiwania agentów wśród uczestników 

Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). Wcześniej do zabezpieczania MTP 

kierowano grupę operacyjną z Zarządu I Szefostwa WSW, która miała działać przy Oddziale 

WSW w Poznaniu. Grupa ta była wyposażana przez Oddział III Szefostwa w sprzęt 

techniczny i pracowników pomocniczych oraz, w razie potrzeby, także przez organy 

terenowe WSW. Pierwsza taka grupa została powołana 8 V 1957 r. w składzie: ppłk 

Władysław Mrowiec (kierownik grupy), mjr Stefan Bisek, mjr Wacław Kryński, kpt. Jan 

Łągiewka, kpt. Stanisław Ozimiński185. Grupa ta współpracowała ściśle podczas realizacji 

zadań z funkcjonariuszami Departamentem II MSW186. W kolejnych latach WSW dalej 

uczestniczyła w zabezpieczaniu MTP187 

 Nie uniknięto w tym czasie także dekonspiracji. Tak było w czasie trwania 

Międzynarodowych Targów Poznańskich w czerwcu 1961 r., kiedy kpt. Henryk Wartak – 

starszy pomocnik szefa Oddziału I Zarządu WSW WOW, oddelegowany do pracy w grupie 

zabezpieczającej kontrwywiadowczo MTP, w wyniku nadużycia alkoholu w kawiarni 

                                                
184 Ibidem, s. 164–168; B. Kapuściak, Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie? Glosa w sprawie 
nieistniejących materiałów po Głównym Zarządzie Informacji i Wojskowej Służbie Wewnętrznej, „Przegląd 
Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11, s. 38–39. 
185 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0076/57, 8 V 1957 r., k. 211. 
Ostatecznie MTP zabezpieczała grupa złożona z ok. dwudziestu oficerów WSW. Zob. ibidem, 3426/91, 
Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0124 dotyczący udzielenia pochwał i nagród oficerom WSW, 
2 VII 1957 r., k. 6–7. Podobnie w 1959 r., kierownikiem grupy zostaje ppłk Władysław Mrowiec. Ibidem, 
3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0109, 21 V 1959 r., k. 254–255. Wtedy wsparcia 
udzielili na polecenie płk. Tadeusza Pietrzaka, zastępcy szefa WSW, trzej oficerowie Sekcji III Oddziału WSW 
MW. Zob. ibidem, 2386/19493, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 048 – Udzielenie pochwały ofic[erom] Sekcji III Oddz[iału] WSW MW, Gdynia, 9 VII 1959 r., k. 86. 
186 AIPN Gd, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, 0046/269, t. 4, Zarządzenie [ministra 
spraw wewnętrznych] nr 0057/57 w sprawie operacyjnego zabezpieczenia XXVI Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, Warszawa 5 IV 1957 r., k. 204–205. 
187 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0126, 30 V 1960 r., k. 316–317 
oraz ibidem, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0103, 22 V 1961 r., k. 315–316. 
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Związku Dziennikarzy „Pod Kaczką” w Poznaniu zdekonspirował się przed dziennikarzem 

Polskiej Agencji Prasowej. Sam posiadał dokumenty legalizacyjne, w tym legitymację 

dziennikarza PAP, którą pokazał w kawiarni ujawniając metody pracy operacyjnej WSW. 

Co więcej, po wyjściu z kawiarni został zatrzymany przez patrol MO i odwieziony do Izby 

Wytrzeźwień, gdzie po stwierdzeniu, że jest on oficerem, przewieziono go do Oddziału 

WSW Poznań188.  

 Do działań ofensywnych byli skierowani także oficerowie w Oddziale WSW w 

Szczecinie i Wydziale WSW w Gdańsku do pracy na Wybrzeżu. Do ich zadań należało 

podejmowanie prób werbowania osób przebywających na statkach handlowych i 

organizowanie drogą morską kanału przerzutu agentów za granicę189. 

 Komórki zajmujące się pracą z pozycji zagranicy były kluczowe, a oficerowie 

dobierani do nich musieli się wykazać predyspozycją, zdolnościami i doświadczeniem. To 

jednak nie zapobiegało popełnianiem przez nich błędów. Tak było w przypadku ppłk. 

Mieczysława Boguty i kpt. Aleksandra Śliwińskiego, którzy zawerbowali do współpracy 

obywatelkę „M”, która okazała się być kochanką przestępcy walutowego. To w jej 

mieszkaniu, który użytkowały również organa WSW, przebywał podejrzany cudzoziemiec. 

Zresztą kontakty obywatelki „M” z cudzoziemcami miały według organów WSW i MO 

nieustalony charakter, podobnie jak źródła utrzymania. Źle opracowana kandydatka na 

agenta, sprawdzona tylko w ewidencji operacyjnej MSW i WSW miała brać udział w 

systemie łączności z agentem przerzuconym za granicę. Dodatkowo kpt. Śliwiński w toku 

współpracy z „M” nie przestrzegał zasad konspiracji i ujawnił przed nią swoje prawdziwe 

nazwisko oraz terminy wyjazdów za granicę. Przyjął od niej także 65 marek by dokonać dla 

niej zakupów za granicą. O wszystkim wiedział ppłk Boguta, który nie kwestionował działań 

swojego kolegi. Obaj naruszyli podstawowe zasady pracy operacyjnej, ale ze względu na 

ich pozytywne opinie i niedopatrzenie się przez Szefostwo WSW w ich działaniach, by 

kierowali się chęciami zdobycia osobistego zysku, wymierzone kary były dość niskie190. 

 W ocenie płk. Teodora Kufla, ówczesnego szefa Zarządu I SWSW, z lipca 1962 r. 

praca z pozycji zagranicy miała coraz lepsze wyniki i była efektowna. Szczególne 

                                                
188 Kpt. Wartak został ukarany przez szefa WSW dyscyplinarnym wyznaczeniem na niższe stanowisko 
służbowe. Zob. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0145, 13 VII 1961 
r., k. 14. 
189 Zadania te przejął Oddział WSW Marynarki Wojennej. Zob. rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 00288 w sprawie usprawnienia pracy kontrwywiadowczej z pozycji zagranicy na wybrzeżu PRL z 30 XII 
1959 r. [w:] Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 161–162. 
190 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 090 w sprawie ukarania 
dyscyplinarnego ppłk. Boguty Mieczysława i kpt. Śliwińskiego Aleksandra, 29 IV 1959 r., k. 215–216. 
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osiągnięcia w tym zakresie miał Oddział I Zarządu WSW SOW, a następnie Zarząd WSW 

POW. Najsłabiej oceniany był Oddział WSW MW oraz Zarząd WSW WL i OPL OK, do 

tego stopnia, że Kufel zastanawiał się nad likwidacją komórki która zajmowała się pracą 

ofensywną w Zarządzie WSW WL i OPL OK191. 

 Dopiero zarządzenie szefa WSW nr 007 w sprawie prowadzenia pracy 

kontrwywiadowczej z pozycji zagranicy z 1963 r. wspomina o współpracy w tej kwestii 

organów WSW z Zarządem II SG WP, „właściwymi organami” MSW oraz Oddziałem 

Wojskowych Spraw Zagranicznych. Zarządzenie to zresztą pokazuję istotę kontrwywiadu 

ofensywnego i jego wykładnię stosowaną przez kontrwywiad wojskowy PRL. Do zadań 

organów WSW należało bowiem: „rozpracowanie ośrodków wywiadowczych działających 

aktywnie przeciwko Siłom Zbrojnym PRL celem ujawniania agentury nasyłanej do PRL 

oraz rozpoznania form organizacyjnych, metod pracy i kierunków zainteresowań tych 

ośrodków; prowadzenie gier kontrwywiadowczych dla pogłębienia rozpracowań ośrodków 

wywiadowczych oraz celem stworzenia kanałów dezinformacji; rozpoznanie zamierzeń i 

działalności organizacji politycznych w krajach kapitalistycznych wrogo działających 

przeciwko Siłom Zbrojnym PRL; organizowanie dopływu informacji charakteryzujących 

sytuacją operacyjną w krajach kapitalistycznych zachodnio-europejskiego TDW dla 

aktualnych potrzeb kontrwywiadu oraz dla potrzeb na okres »W«”. Dla realizacji tych zadań 

planowano dokonywać werbunków rozpoznanych pracowników i współpracowników 

wywiadów, ewentualnie osoby powiązane z nimi, przewerbowywać nadesłanych przez obce 

wywiady agentów lub podstawiać im własnych agentów (w drodze przerzutu nielegalnego, 

legalnego na pobyt długotrwały lub wykorzystania krótkoterminowych wyjazdów)192.  

 Organy WSW prowadziły kontrwywiad ofensywny na kilku podstawowych 

kierunkach: amerykańskim, niemieckim, angielskim, francuskim oraz izraelskim. 

Wykorzystywano także w tym zakresie Polonię szwedzką193. Z zachowanych materiałów 

wynika, że głównym zadaniem zarządów WSW OW (równorzędnych) były próby 

wyłonienia kandydatów na agentów i wysłanie ich na teren państw kapitalistycznych Europy 

Zachodniej i Stanów jednoczonych. 

                                                
191 AIPN, SWSW, 2386/18162, Protokół z odprawy szefów zarządów WSW okręgów wojskowych i 
równorzędnych odbytej w dniu 13 lipca 1962 r., k. 166. 
192 Zarządzenie szefa WSW nr 007 z 29 IV 1963 r. w sprawie prowadzenia pracy kontrwywiadowczej z pozycji 
zagranicy [w:] Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 163–164. Stamtąd też cytat. 
193 AIPN, SWSW, 2386/31086, R. Fraszczak, Polonia szwedzka i możliwości wykorzystania jej w pracy z 
pozycji na zagranicę (praca egzaminacyjna), WKDO WSW przy WAP, Warszawa 1963. 
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 Jak pisał w 1963 r. ówczesny szef Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW, płk Jerzy 

Załuska194: „Analizując pracę z pozycji zagranicy, prowadzoną przez centralę oraz 

                                                
194 Jerzy Załuska – urodził się 27 V 1912 r. w Warszawie jako syn Rocha (zegarmistrz) i Marii z domu 
Dąbrowska (bez zawodu). W 1922 r. skończył trzyletnią szkołę przygotowawczą, następnie w 1928 r. szóstą 
klasę gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę jako urzędnik w firmie 
„Chemiczne Produkty J. Fogelman i E. Wittin” w Warszawie, następnie w Zakładach Handlowo-
Przemysłowych Leviton i Spółka tamże, później pozostawał bez pracy (1932–1936). W 1937 r. ukończył 
szkołę podoficerską 78. pp w Baranowiczach w stopniu kaprala, po jej ukończeniu dalej pozostawał bez pracy. 
W 1938 r. rozpoczął pracę jako księgowy i pantografista (pracownik maszyny grawerskiej) w Wytwórni 
Szablonów Kreślarskich „Twór” w Warszawie, a następnie u ojca w warsztacie zegarmistrzowskim w 
Rembertowie, później jako administrator domów (rodziny żydowskiej przebywającej za granicą) i księgowy 
w Zakładach Chemicznych „Kantoria” w Warszawie. Jeszcze w sierpniu 1938 r. odbył czterotygodniowe 
ćwiczenia rezerwy zapasowych kadr szkoleniowych w 71. pp w Zambrowie (w stopniu plutonowego 
podoficera rezerwy). Od marca 1942 r. w GL/AL (pomocnik dowódcy prawego brzegu Wisły płk. Zygmunta 
Duszyńskiego ds. operacyjnych i szkoleniowych), w tym czasie jego mieszkanie było wykorzystywane jako 
lokal konspiracyjny. Od 1946 r. w PPR, następnie w PZPR. 26 września 1944 r. zgłosił się ochotniczo do 
wojska, gdzie mianowany został szefem kompanii w 36. pp 8. DP 2. Armii WP, następnie zastępcą dowódcy 
kompanii ds. polityczno-wychowawczych tegoż pułku (od listopada 1944 r. w stopniu chorążego), a od 18 I 
1945 r. w dyspozycji dowództwa Zapasowego Batalionu Oficerów Rezerwy. Od 10 II 1945 r. w dyspozycji 
MBP, gdzie mianowany był młodszym referentem Wydziału I Departamentu I (od 14 II 1945 r.), następnie 
referentem Sekcji 1 tegoż wydziału (od 7 VII 1945 r.) w stopniu podporucznika i starszym referentem tej sekcji 
(od 16 I 1946 r.). Od 1 X 1946 r. mianowany zastępcą kierownika Sekcji 2 Wydziału I Departamentu I MBP 
(od listopada 1946 r. w stopniu porucznika), następnie kierownikiem Sekcji Ewidencji Repatriantów Wydziału 
I Departamentu I (od 1 III 1947 r., od grudnia tego roku w stopniu kapitana). Od 24 II 1948 r. kierownik Sekcji 
1 Wydziału VII Departamentu I, od 1 VII 1951 r. zastępca naczelnika Wydziału VII Departamentu I, a od 1 
VI 1953 r. zastępca naczelnika Wydziału VI Departamentu I. Od 1 IV 1955 r. w dyspozycji dyrektora 
Departamentu Kadr i Szkolenia KdsBP (jako zastępca naczelnika Wydziału VI Departamentu II), a od 1 V 
1955 r. inspektor Wydziału „C”. Od 3 X 1955 r. oddelegowany do służby w Jednostce Wojskowej 2000 (jako 
zastępca szefa Wydziału Operacyjnego), od 25 VII 1956 r. z powrotem skierowany do dyspozycji szefa 
Departamentu Kadr i Szkolenia, a od 25 VII 1956 r. mianowany inspektorem grupy inspektorów Wydziału III 
tegoż departamentu. Zwolniony 31 XII 1956 r., a od 17 V 1957 r. powołany do „ludowego” WP w stopniu 
majora i skierowany do dyspozycji szefa WSW. Od 19 VI 1957 r. starszy pomocnik szefa Oddziału II Zarządu 
I SWSW, następnie szef Wydziału VI SWSW odpowiedzialnego za osłonę Zarządu II SG WP (od 9 VI 1958 
r., od stycznia 1959 r. w stopniu podpułkownika), Od 16 IV 1960 r. w dyspozycji szefa WSW, następnie 
mianowany w ten sam dzień zastępcą szefa Oddziału I Zarządu I SWSW (kierował oficerami którzy osłaniali 
Zarząd II SG WP), a później oddelegowany do pracy w MKKiN w Indochinach z przydzieleniem na etat 
oficera w dyspozycji szefa WSW (brak informacji jaką pełnił tam funkcję). Po powrocie planowano go 
przeszkolić na WKDO, ale ostatecznie nie zrobiono tego, został mianowany szefem Oddziału II Zarządu I 
SWSW (od 12 II 1962 r.) który zajmował się pracą ofensywną, następnie został zwolniony z WSW na własną 
prośbę i skierowany do dyspozycji szefa Sztabu Generalnego WP (od 18 IV 1964 r.). Do Zarządu II SG WP 
trafił prawdopodobnie dzięki protekcji szefa wywiadu wojskowego, gen. dyw. Grzegorza Korczyńskiego (już 
w 1949 r. będąc pracownikiem MBP powoływał się Załuska na znajomość z nim z czasów GL/AL). Od 1 VI 
1964 r. mianowany szefem Oddziału V Zarządu II SG WP, a od 3 X 1966 r. attaché wojskowy w Korei, 
następnie w grupie dyspozycyjnej szefa Zarządu II SG WP (od 28 VII 1968 r.). Zwolniony z zawodowej służby 
wojskowej 6 I 1969 r. w stopniu podpułkownika (zaważył brak wyższego wykształcenia wojskowego i 
fachowego). W 1948 r. rozpoczął pierwszy rok nauki na Akademii Nauk Politycznych (nie ukończył). 
Ostatecznie wpisywał zawód buchalter i wykształcenie średnie niepełne. Znał słabo język niemiecki i rosyjski. 
Zmarł 5 X 1979 r. w Warszawie, pochowany na tamtejszym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatera 
F, rząd 9, grób 8 
(http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=F&grob=8&d
ane=+imie=Jerzy+nazwisko=Za%C5%82uska+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzie
n=1+rok2=1800+miesiac2=3+dzien2=10+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg
2=1800+miesiac_zg2=3+dzien_zg2=10+cmentarz=#kotwica). CAW, TAP, 1576/75/548, Teczka Akt 
Personalnych Jerzego Załuski, s. Rocha; AIPN, MSW, 0194/86, Akta osobowe Jerzego Załuski, s. Rocha; 
ADOiP, KW PZPR, 1733/59745, Akta osobowe Jerzego Załuski. 
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wydzielonych oficerów w terenowych organach WSW, stwierdzić należy następujący stan 

faktyczny: 

 Oddział II Zarządu I Szefostwa WSW systematycznie inicjował przy udziale 

Kierownictwa szereg różnych, mniej lub bardziej złożonych przedsięwzięć operacyjnych. 

Celem ich było dążenie do nawiązania kontaktów z wywiadami państw kapitalistycznych – 

USA, NRF, Anglii, Francji i Izraela. Postulat ten realizowano często kosztem narzucenia 

sobie, niekorzystnych operacyjnie  sytuacji (np. za pośrednictwem agentury przerzuconej za 

granicę, przekazywano wywiadom informacje o wojsku – nie mając pewności czy agent 

mimo wszystko zostanie przez wywiad wykorzystany). 

 Szukanie nowych form oraz rozwijanie tego kierunku pracy mimo niewątpliwych 

trudności, spowodowało jednak uzyskanie w ostatnim okresie czasu określonych rezultatów. 

Są nimi niewątpliwie: nawiązane gry operacyjne, werbunki osób z wrogich nam środowisk 

emigracyjnych, opracowani kandydaci pod kątem podjęcia z nimi kontaktu przez 

kontrwywiad wojskowy oraz posiadane rozpoznanie sytuacji, umożliwiającej wykonywanie 

zadań i wytycznych Kierownictwa”195. 

 Ponieważ zahamowaniu uległa intensyfikacja pracy z pozycji zagranicy Oddziału II 

Zarządu I Szefostwa WSW, Załuska proponował opierać ją głównie na osobach 

bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w działalność wywiadowczą państw 

kapitalistycznych. Uważał, że należy oprzeć się na agenturze przebywającej na terenie 

państw kapitalistycznych i co ciekawe, winna się ona rekrutować ze środowisk 

skompromitowanych (miało to nie ograniczać jej w wykonywaniu zadań). Agentura 

posiadać miała także odpowiednie kwalifikacje, a kontakt z nią powinien być bezpośredni 

(jako bardziej efektywny) oraz systematyczny196. Większość agentury Załuska sugerował 

rozmieścić w Niemczech Zachodnich, gdyż potencjalnie teren ten był „wypadowym w 

działalności wywiadowczej” krajów tzw. kapitalistycznych. Proponował także ulokować 

tam oficera kontrwywiadu „pod przykryciem”, aby moc bardziej regularnie (do tej pory 

spotykano się 1-3 razy w roku i ewentualnie organizowano dodatkowe spotkania poza 

granicami Niemiec Zachodnich) spotykać się z agenturą, która tam już przebywała (np. 

agenci ps. „Michał”, „Hill”, „Majewski”, „Kurt” i „Adam”). Dodatkowo oficer taki mógłby 

                                                
195 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/16891, Raport [płk Jerzego Załuski] dot[yczący] propozycji zmierzającej do 
efektywnego wykorzystania możliwości Oddziału II-go, w rozwijaniu pracy z pozycji zagranicy, 10 IX 1963 
r., k. 4. 
196 AIPN, SWSW, 2386/16891, Raport [płk Jerzego Załuski] dot[yczący] propozycji zmierzającej do 
efektywnego wykorzystania możliwości Oddziału II-go, w rozwijaniu pracy z pozycji zagranicy, 10 IX 1963 
r., k. 5. 
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udzielać przykrycia dla innych oficerów kontrwywiadu, którzy wykonywali zadania na 

terenie Niemiec Zachodnich. Załuska uważał bowiem, że wiele sił i środków jest 

marnowanych na opracowanie i zwerbowanie agenta (średnio to okres 2–3 lat), z którego po 

tak długim okresie często się rezygnuje oraz na organizowanie przyjazdów i ich 

zabezpieczenie w celu spotkania się z agenturą. Dlatego proponował uplasować oficera w 

Polskiej Misji Handlowej we Frankfurcie nad Menem za pośrednictwem Zarządu II SG WP, 

który wstępnie wyraził zgodę na przekazanie jednego etatu do dyspozycji Szefostwa 

WSW197. Mimo sprzeciwu płk. Jana Bitnera198, zastępcy szefa Zarządu I Szefostwa WSW 

(miał obawy, że wyjazd płk. Sasa osłabi pracę oddziału [sic]) obsadzono to stanowisko 

kandydatem wyłonionym przez płk Załuskę – mjr. Stanisławem Sasem199, który na terenie 

                                                
197 AIPN, SWSW, 2386/16891, Raport [płk Jerzego Załuski] dot[yczący] propozycji zmierzającej do 
efektywnego wykorzystania możliwości Oddziału II-go, w rozwijaniu pracy z pozycji zagranicy, 10 IX 1963 
r., k. 5-7. Ostatecznie Sas został uplasowany w Misji Handlowej w Köln. Zob. ibidem, Instrukcja wyjazdowa 
(dla oficera Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW – mjr. Sas – wyjeżdżającego na teren Niemieckiej 
Republiki Federalnej pod „przykryciem” pracownika Ministerstwa Handlu Zagranicznego), Warszawa, 10 VI 
1965 r., k. 19-27. 
198 Jan Michał Bitner (Bűttner) – urodził się 12 lipca 1927 r. w Warszawie, jako syn Michała Franciszka 
(księgowy) i Stanisławy z domu Ośko vel Jóźko (pielęgniarka). Do 1940 r. ukończył siedem klas szkoły 
powszechnej. Członek PPR od sierpnia 1945 r., następnie PZPR. W czasie wojny w GL/AL (październik 1943– 
wrzesień 1944) jako dowódca sekcji w Specjalnej Grupie przy Sztabie Głównym (pod pseudonimem „Franek” 
i nazwiskiem Sokolnicki), następnie wywieziony został do Niemiec. Na przełomie maja/czerwca 1945 r. 
powrócił do kraju. Od 13 VII 1945 r. w „odrodzonym” WP, już od maja tego roku w stopniu podporucznika, 
najpierw jako słuchacz WSPiech (tam kończył kurs dowódców batalionu), następnie trafił do Wydziału 5 
(Tajnego) GZI jako pomocnik oficera informacji (od 15 XI 1945 r.) w stopniu porucznika, następnie oficer 
informacji (od lipca 1947 r.), a później szef sekcji tegoż wydziału (od lipca 1948 r.) w stopniu kapitana. Od 1 
I 1950 r. powołany na p.o. szefa Wydziału I Oddziału V GZI, następnie szef tegoż wydziału (od 1 V 1952 r., 
od lipca w stopniu majora), aż w końcu p.o. szefa Oddziału V (od 21 VI 1954 r.). W tym czasie pracował też 
w Oddziale IV GZI WP. W 1949 ukończył Kurs Udoskonalenia Oficerów Informacji. 26 XI 1955 r. 
oddelegowany został do Jednostki Wojskowej 2000 (w ramach pracy w MKNiK w Laosie, jako kierownik 
grupy w Sam Neua, a następnie w Luang Prabang). Od 30 VI 1956 r. skierowany został do KDO Informacji 
(od października 1956 r. w stopniu podpułkownika) na dowódcę kursu (zastąpił mjr. Mieczysława 
Fuczkiewicza), a po przemianach w OS WSW dalej pełnił funkcję dowódcy Kursu Doskonalenia Oficerów i 
Podoficerów (od 1 VII 1957 r.). Na krótko trafił do Oddziału IV Zarządu I SWSW jako starszy pomocnik szefa 
(od 12 VII 1957 r.), a następnie do Zarządu WSW WOW jako p.o. zastępcy szefa (od 30 XI 1957 r.), a później 
pełny zastępca (od 9 VI 1958 r.). Od 10 IV 1959 r. został powołany na szefa Oddziału Kadr SWSW, a następnie 
zastępcę szefa Zarządu I SWSW (od 23 I 1960 r. podlegał mu Oddział II i Wydział IV tegoż zarządu, od 
października 1960 r. w stopniu pułkownika). W tym czasie ukończył WKDO grupy oficerów politycznych na 
ASG (1 X 1964–31 VII 1965). Od 31 VIII 1965 r. trafił znów do Zarządu WSW WOW (ze względu na 
likwidację poprzedniego stanowiska) i został mianowany zastępcą szefa tegoż zarządu i jednocześnie szefem 
Zarządu I (od 31 VIII 1965 r.), później, po wprowadzeniu nowych etatów, już tylko zastępcą szefa zarządu (od 
31 VII 1967 r.). Od 22 X 1968 r. przeszedł do dyspozycji szefa Departamentu Kadr MON z powodu „nie 
wyrażenia zgody na niższe stanowisko służbowe”. Siostra Bitnera, Hanna Geremek była bratową Bronisława 
Geremka i posiadała przez to kontakty za granicą, fakt ten mógł zaważyć na próbę przesunięcia oficera z 
organów WSW. Do rezerwy zwolniony 3 XII 1968 r. w stopniu pułkownika. W 1948 r. ukończył drugą klasę 
gimnazjum, studia (Uniwersytet Warszawski) ukończył zaocznie w 1960 r. (obronił tytuł magister prawa 
przedstawiając pracę pt. „Miejsce Najwyższej Izby Kontroli w systemie naczelnych organów państwowych”). 
Znał słabo język rosyjski i angielski. Zob. AIPN, MON, 2174/5933, Teczka Akt Personalnych Bitnera Jana, s. 
Michała.  
199 Sas przed wyjazdem został przeszkolony w zakresie posługiwania się szyfrem oraz zapoznany został z 
zasadami prowadzenia inwigilacji i sprawdzania się a także stosowania techniki lokalowej (podsłuchy, 
wzierniki itp.). Odbył także staż w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, a na miejscu podszkalał się z języka 
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RFN miał posiadać wartościową agenturę200. Już wcześniej Stanisław Sas wraz z kpt. 

Zdzisławem Kominkiem uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia specjalnego poza 

granicami kraju co przyniosło pozytywne wyniki201. 

 Mjr Stanisław Sas202 (oficer do zleceń Szefostwa WSW w Kolonii) wyjechał do 

pracy w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w roli pracownika handlowego 

                                                
niemieckiego. Zob. AIPN, SWSW, 2386/16891, Notatka służbowa (dot[ycząca] oddelegowanie oficera – na 
praktykę w MHZ), Warszawa, 6 V 1964 r., k. 12; ibidem, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego 
Mrówczyńskiego do szefa Wydziału Szyfrowo-Kodowego Szefostwa WSW, 13 III 1965 r., k. 16; ibidem, 
Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego do szefa Oddziału III Szefostwa WSW, 23 VIII 
1965 r., k. 32. 
200 Agentów pseudonim „Hill” i „Michał”. AIPN, SWSW, 2386/16891, Raport [płk Jerzego Załuski do płk 
Teodora Kufla, zastępcy szefa WSW], 14 II 1964 r. Zob. także: ibidem, Plan (dot[yczący] czynności 
operacyjnych w związku z wyjazdem na teren Niemieckiej Republiki Federalnej), 16 III 1964 r., k. 10-11. 
201 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0111, 19 V 1962 r., k. 290. 
Miesiąc później dwóch kolejnych oficerów, ppłk Stefan Strzemski i mjr Kazimierz Grzesk, odniosło sukces w 
realizacji przedsięwzięci operacyjnego. Zob. ibidem, 3426/67, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 0143, 26 VI 1962 r., k. 24. 
202 Stanisław Sas – urodził się 5 XII 1930 r. w Borysławiu (pow. Drohobycz, dzisiejsza Ukraina) jako syn 
Józefa (robotnik) i Marii z domu Dziak (robotnica). Do 1943 r. ukończył siedem klas szkoły powszechnej w 
Schodnicy (dzisiejsza Ukraina), tam też zaczął pracować w Warsztacie Gazu Ziemnego jako pomocnik 
ślusarski. W 1944 r. wstąpił do Armii Czerwonej, służył w Batalionie Pościgowym przy NKWD. Walczył 
wtedy też z oddziałami UPA na terenie Zachodniej Ukrainy. W ZMW od 14 IV 1946 r., w PZPR od 1948 r. 
Od stycznia 1946 r. pracował jako pomocnik traktorzysty w Państwowym Przedsiębiorstwie Traktorów i 
Maszyn Rolniczych w Złotoryi, następnie w kopalni „Bolesław Chrobry” jako ładowacz-sygnalista i w 
Zakładach Chemicznych w Wałbrzychu jako kreślarz. Od 19 IX 1949 r. powołany do „odrodzonego” WP i 
skierowany do OSP nr 3 w Elblągu skąd został przeniesiony na własną prośbę do OSI w Wesołej (pełnił funkcję 
dowódcy drużyny) gdzie ukończył Kurs Specjalny (od 22 IV 1951 r., od grudnia tego roku w stopniu 
podporucznika). Od 1 I 1952 r. skierowany na praktyki w Sekcji Informacji Oficerskiej Szkoły Łączności 
Radiowej OZI nr 1 (jako rezerwa Oddziału Kadr GZI), następnie mianowany oficerem informacji 1. pal. 1. DP 
OW-1 (od 1 IV 1952 r.), później 2. pp tejże dywizji (od 29 I 1953 r., od grudnia 1953 r. w stopniu porucznika) 
i w końcu starszym oficerem tegoż pułku (30 VII 1954 r.). Od 23 X 1954 r. w dyspozycji szefa GZI (w tym 
czasie wyjechał do Indochin, brak informacji jaką pełnił tam funkcję), następnie mianowany starszym oficerem 
informacji 2. pp Wydziału Informacji 1. DP (od 17 X 1955 r.), później w Oddziale II Zarządu II GZI (od 17 X 
1955 r.). Od 28 I 1957 r. pomocnik szefa Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW, następnie starszy pomocnik 
szefa Oddziału III Zarządu I SWSW (od 19 VI 1957 r., od lipca tego roku w stopniu kapitana) i z powrotem 
Oddziału II Zarządu I SWSW (od 5 VI 1958 r., od września 1962 r. w stopniu majora). Od 2 IX 1965 r. oficer 
na etacie w dyspozycji szefa WSW (od października 1968 r. w stopniu podpułkownika), od 1 IX 1969 r. starszy 
pomocnik szefa Oddziału II Zarządu II SWSW, następnie mianowany p.o. zastępcy szefa Zarządu WSW 
WOW. Od 2 XI 1972 r. cz.p.o. szefa tegoż zarządu, a od 25 IV 1973 r. p.o. szef (od października 1973 r. w 
stopniu pułkownika) i w końcu szef Zarządu WSW WOW (od 28 VI 1974 r.). W tym czasie zaliczony do 
FPRKO. Po usunięciu Kufla ze stanowiska szefa WSW, płk Sas stracił parasol ochronny. Kiszczak dopatrzył 
się, że płk. Sas nadużywa alkoholu, zapożyczył się u kadry Zarządu WSW WOW i ma romanse m.in. w pracy. 
Sprawa jego była rozpatrywana przez Oficerski Sąd Honorowy oraz Komitet Partyjny PZPR przy Szefostwie. 
Od 20 IX 1979 r. został przeniesiony na zastępca szefa Zarządu V SWSW, a od 9 IV 1981 r. ostatecznie 
zwolniony ze służby (przeszedł w stan spoczynku) w stopniu pułkownika. Trzeci rok szkoły zawodowej w 
Wałbrzychu ukończył w 1948 r., następnie skończył rok korespondencyjnego liceum technicznego, a w 1958 
r. ukończył liceum ogólnokształcące dla pracujących w Warszawie. W 1961 r. uzyskał tytuł magistra w 
zakresie geografii gospodarczej na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby 
Zagranicznej. W 1971 r. złożył raport o możliwość otwarcia przewodu doktorskiego w WAP i napisania pracy 
pt. „Rozwój i działalność wywiadu niemieckiego i jego oddziaływanie na Polskę”, na co dostał zgodę szefa 
WSW (brak informacji czy uzyskał stopień doktora). W 1975 r. ukończył Kurs Przeszkolenia Oficerów 
szczebla operacyjnego przy ASG. Znał dobrze język rosyjski, ukraiński i niemiecki. Zmarł (brak daty zgonu) 
– pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, kwatera H, rząd 15, grób 27 
(http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=15&kwatera=H&grob=27
&dane=+imie=Stanis%C5%82aw+nazwisko=Sas+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+d
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(przykrycie, kamuflowana praca w centrali „Animex”), będąc na etacie Zarządu II SG WP, 

ale podlegając operacyjnie pod szefa Oddziału II Zarządu I SWSW. Ze względu na 

zainteresowanie nim Departamentu I MSW oficjalnie przed wywiadem cywilnym 

występował jako pracownik Zarządu II SG WP. Wszelkie urlopy i sprawy bytowe załatwiał 

oficjalnie przez MHZ. W korespondencji placówka handlowa dostała kryptonim „Hades”, a 

mjr Sas pseudonim „Tantal”. Na potrzeby korespondencji wytworzono cztery specjalne 

stemple z figurą Wenus, diabła, Pegaza i Temidy203. 

 Mjr Sas miał za zadanie obsługę zagranicznej agentury (pseudonim „Hill” i 

„Michał”, „Majewski”, „Kurt”, „Adam”), kierowanie agenturą przyjeżdżającą do RFN, 

która na tym terenie miała do wykonania zadanie, typowanie i werbowanie nowej agentury, 

organizowanie miejsc spotkań, punktów kontaktowych i martwych skrzynek, ale także ze 

względu na zabezpieczenie wywiadu wojskowego miał przejąć na kontakt i obsługiwać 

agenturę wywodzącą się z oficerów Zarządu II SG WP (przejął agenturę z Oddziału I 

Zarządu I Szefostwa WSW, który zabezpieczał wtedy wywiad wojskowy), jednocześnie 

miał pomagać wywiadowi Sił Zbrojnych PRL w przedsięwzięciach o aspekcie 

wywiadowczym (po przez Zarząd II SG WP utrzymywał kontakt z centralą Szefostwa 

WSW)204. Brak doświadczenia Szefostwa WSW chociażby z obiegiem i przechowywaniem 

dokumentacji operacyjnej na placówce handlowej czy dyplomatycznej wymusił początkowo 

opieranie się na doświadczeniach Zarządu II SG WP (poczta kurierska, depesze szyfrowe i 

spotkania w kraju). Stąd oficer miał założyć brulion do rejestracji korespondencji 

przychodzącej (na nazwisko Jerzego Wereszyńskiego) i wychodzącej (na nazwisko 

Zdzisława Kamińskiego), instrukcje centrali podlegały niszczeniu zaraz po zapoznaniu się z 

nimi, wszelkie szyfrogramy przechowywane miały być w szafie pancernej szyfranta 

placówki w specjalnej kasecie (instrukcje i szyfrogramy sporządzane były na papierze 

łatwopalnym, nitrowanym), a fundusz operacyjny (depozytowy) oparty na wewnętrznych 

                                                
zien=1+rok2=1800+miesiac2=3+dzien2=10+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_
zg2=1800+miesiac_zg2=3+dzien_zg2=10+cmentarz=#kotwica). AIPN, MON, 2174/6504, Teczka Akt 
Personalnych Stanisława Sasa, s. Józefa. 
203 AIPN, SWSW, 2386/16891, Instrukcja wyjazdowa (dla oficera Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW – 
mjr. Sas – wyjeżdżającego na teren Niemieckiej Republiki Federalnej pod „przykryciem” pracownika 
Ministerstwa Handlu Zagranicznego), Warszawa, 10 VI 1965 r., k. 20-24 oraz 35. 
204 Mjr Sas występujący jako pracownik Zarządu II SG WP miał stale kontaktować się z rezydentem (mjr 
Andrzej Włodyka) i jednocześnie utrzymywać kontakt z wszystkimi pracownikami wywiadu wojskowego. 
Także roboczy kontakt miał podtrzymywać z funkcjonariuszami Departamentu I i II MSW, którzy przebywali 
na placówce. Zob. AIPN, SWSW, 2386/16891, Instrukcja wyjazdowa (dla oficera Oddziału II Zarządu I 
Szefostwa WSW – mjr. Sas – wyjeżdżającego na teren Niemieckiej Republiki Federalnej pod „przykryciem” 
pracownika Ministerstwa Handlu Zagranicznego), Warszawa, 10 VI 1965 r., k. 20-21. Co ciekawe, Sas 
zabezpieczał poprzez TW ps. „Greta” próbę werbunku mjr. Andrzeja Włodyki przez Amerykanów. Zob. 
ibidem, 2386/16894, Notatka służbowa dotyczy: sprawy kryptonim „Amerykanin”, 29 VI 1969 r., k. 77. 
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przepisach organów WSW (opłacano z niego także naukę języka niemieckiego oraz dodatek 

do uposażenia, jako różnicę w zarobkach w MHZ na zasadzie praktykowanej w Zarządzie 

II SG WP)205. Mjr Sas udał się na placówkę we wrześniu 1965 r. 

 Zakładano, że mjr Sas będzie głównie obsługiwał swoją agenturę oraz przejmie 

agenta wywiadu wojskowego pseudonim „Baczewski” (pracownik PPH, jego zadaniem 

początkowo było rozpracowanie środowisk polskich Żydów na terenie RFN), rozpracowanie 

Stanisława Radosza (WSW uważała, że może być pracownikiem wywiadu RFN) oraz 

figuranta Kaschny206. 

 Jednym z zadań mjr. Sasa, oprócz doraźnego kontaktu (np. z TW ps. „Wojciech” na 

terenie Włoch) i prowadzenia agentury (zawężonej do TW ps. „Hill” i TW ps. „Barczewski”, 

chociaż w perspektywie miał możliwość obsługi jeszcze 4-5 agentów rozrzuconych po 

krajach sąsiednich, jak Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, Szwajcaria207), było 

sprawdzenie jakości odbioru nadawanych przez centralę Szefostwa WSW szyfrowanych 

audycji radiowych krypt. „Fala” (w późniejszym czasie centrala tą drogą będzie 

przekazywać zadania dla agentury). Kierownictwo liczyło, że oprócz łączności za pomocą 

mikropunktów uda się także przekazywać informację drogą radiową208. Ponieważ pracował 

pod przykryciem, więc oficjalnie jako pracownik handlowy w biurze przebywał od 8.00 do 

16.30 (plus dyżury w wolne soboty). Dopiero w godzinach popołudniowych mógł 

wykonywać bieżącą pracę operacyjną zleconą przez centralę. Z tego względu przyznano mu 

dodatek operacyjny w wysokości 110 DM209. 

 W czerwcu 1968 r. TW ps. „Barczewski” został zastąpiony przez TW ps. „XIII” 

(podczas pobytu za granicą zmienił pseudonim na „Greta”)210. Przekazano mu agenturę do 

                                                
205 AIPN, SWSW, 2386/16891, Instrukcja wyjazdowa (dla oficera Oddziału II Zarządu I Szefostwa WSW – 
mjr. Sas – wyjeżdżającego na teren Niemieckiej Republiki Federalnej pod „przykryciem” pracownika 
Ministerstwa Handlu Zagranicznego), Warszawa, 10 VI 1965 r., k. 25-27; ibidem, Pismo płk Jerzego 
Mrówczyńskiego, zastępcy szefa WSW do gen. bryg. Włodzimierza Oliwy, szefa Zarządu II SG WP, 23 VIII 
1965 r., k. 31. 
206 Brak informacji o osobie. AIPN, SWSW, 2386/16891, Notatka służbowa [mjr. Stanisława Szymczaka, 
starszego pomocnika szefa Oddziału II Zarządu I SWSW] (dot[ycząca] pracy mjr. Stanisława Sas – oficera do 
zleceń w Kolonii, 17 VII 1966, k. 50-51 
207 AIPN, SWSW, 2386/16891, Notatka służbowa [ppłk Stanisłąwa Sulimy, szefa Oddziału II Zarządu I 
Szefostwa WSW] (dot[ycząca] przydzielenia mjr. Stanisławowi Sas samochodu służbowego dla wykonania 
czynności agenturalno-operacyjnych na terenie NRF oraz innych krajów sąsiadujących z Niemiecką Republiką 
Federalną), b.d. [ok. 29 VII 1966 r.], k. 55-56. 
208 AIPN, SWSW, 2386/16891, Notatka służbowa [mjr. Stanisława Szymczaka, starszego pomocnika szefa 
Oddziału II Zarządu I SWSW] (dot[ycząca] pracy mjr. Stanisława Sas – oficera do zleceń w Kolonii, 17 VII 
1966, k. 50-51. 
209 AIPN, SWSW, 2386/16891, Wniosek (o przyznanie dodatku operacyjnego w dewizach oficerowi do zleceń 
Szefostwa WSW mjr. Stanisławowi Sas – pracującemu „pod przykryciem” na terenie NRF), 11 XI 1966 r., k. 
58. Dodatek ten przedłużano jeszcze dwa razy. 
210 TW ps. „Barczewski” był oceniany słabo przez centralę Szefostwa WSW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/16891, 
Notatka służbowa (dot[ycząca] podsumowania wyników pracy operacyjnej za granicą (Kolonia – RFN) ppłk. 
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prowadzenia (TW ps. „Michał”, TW ps. „Krystyna” oraz TW ps. „N”). Mjr Sas rozszerzył 

swoje pole działania po przez nawiązywanie kontaktów z kolejnymi agentami (np. z TW 

„Zdzisław”211 w Belgii)212.  

 Mjr Sas oceniany był przez centralę Szefostwa WSW pozytywnie, ustalił osobiście 

bądź za pomocą TW ps. „Hill” ponad 40 osób i instytucji dla centrali jak i terenowych 

jednostek WSW. Dodatkowo uaktualnił wiadomości i dokonał zdjęć obiektów 

wywiadowczych oraz ustalił nowe budynki w Kolonii wykorzystywane przez służby 

specjalne. Miało to szczególne znaczenie przy szykowanych planach dotyczących TDW. 

Rozpracował i ustalił szereg nazwisk które potencjalnie można by było wykorzystać do 

werbunku, podał krótkie charakterystyki 3 pracowników wywiadów zachodnich oraz 

przesłał ok. 20 informacji dotyczących sytuacji społeczno-politycznych i wojskowych w 

RFN. Opracował także miejsca spotkań z agenturą (m.in. w Krenzler, Mondial-Köln, 

Monacco, Frankfurcie n. Menem)213. 

 Ogółem z funduszu operacyjnego dewizowego mjr Sas wydatkował 39 143 DM, w 

tym na zakupy trzech samochodów (Mercedesa 250 SE, BMW 2000 TI LUX oraz Fiata 125) 

wydał 28 500 DM. Przy tym ubezpieczenie samochodu służbowego na 3 lata oraz przeglądy 

rejestracyjne wyniosły średnią łączną sumę wydatków na 1 970 DM (miesięcznie to koszt 

160 DM). Reszta wydatków obejmowała pracę z agenturą, wyjazdy na spotkania poza RFN, 

zwroty kosztów w związku z wykonywaniem przez agenturę zadań oraz zakupy (planów 

miast, filmów fotograficznych)214. To pokazuje kwoty jakie wydatkować musiało Szefostwo 

WSW z funduszu operacyjnego dewizowego dla tej jednej z wielu prowadzonych spraw na 

kierunku zagranicy. Dość duże wydatki „Tandala” budziły podejrzenia centrali, czy nie 

                                                
St[anisława] Sas za okres wrzesień 1965 do września 1968 roku), 15 X 1968 r., k. 73-75; AIPN, SWSW, 
2386/16893, Pismo nr 5/N/68, 22 IV 1968 r., k. 46-47; ibidem, Instrukcja nr 5/N/68, Warszawa, 24 VI 1968 r., 
k. 91–92. 
211 Zdzisław Podgórski - ur. 12 XI 1929 r. w Łodzi, członek PPR, następnie PZPR, zatrudniony w 
„Tekstilimport” w Łodzi. Pozyskany w styczniu 1963 r. przez organa WSW w charakterze kontaktu 
operacyjnego, a od września 1966 r. jako tajny współpracownik, na łączności mjr. Piotra Błaszczyka z 
Wydziału I Oddziału WSW Łódź. We wrześniu 1967 r. TW ps. „Zdzisław” wyjechał do pracy w BRH w 
Brukseli z ramienia MHZ. AIPN, SWSW, 2386/16893, Raport (o wykorzystaniu z pozycji zagranicy podczas 
kilkuletniego pobytu w Brukseli TW „Zdzisław”), 12 VIII 1967 r., k. 187-189; ibidem, Zadanie i linia 
postępowania dla TW „Zdzisław” podczas pobytu na placówce handlowej w Brukseli, 11 VIII 1967 r., k. 190-
192. 
212 AIPN, SWSW, 2386/16891, Zadania kierunkowe (dla oficera do zleceń Szefostwa WSW w NRF – mjr. 
St[anisława] Sasa), 7 I 1967 r., k. 60–61. 
213 AIPN, SWSW, 2386/16891, Notatka służbowa (dot[ycząca] podsumowania wyników pracy operacyjnej za 
granicą (Kolonia – RFN) ppłk. St[anisława] Sas za okres wrzesień 1965 do września 1968 roku), 15 X 1968 
r., k. 73-75; ibidem, Uwagi [płk Włodzimierza Mrowca, szefa Zarządu II SWSW oraz płk. Edwarda Poradko, 
zastępcy szefa Zarządu II SWSW] do raportu ppłk St[anisława] Sasa, b.d. [listopad 1969 r.], k. 90-91. W tym 
czasie mjr Sas został mianowany do stopnia podpułkownika.  
214 AIPN, SWSW, 2386/16891, Sprawozdanie dotyczy: pobytu oficera pod przykryciem w Przedstawicielstwie 
Handlowym w Köln w okresie 1 IX 1965-31 VIII 1969 r., 22 XI 1969 r., k. 86. 
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nadużywa środków finansowych dla własnej korzyści. Stąd mjr Sas musiał się dość często 

rozliczać szczegółowo z każdej wydanej kwoty i przesyłać rachunki215. 

 Na przykładzie ppłk. Sasa i innych oficerów pracujących pod przykryciem za granicą 

oraz w wyniku nie do końca zadawalających efektów szef WSW, gen. Kufel zadecydował 

utrzymać placówki za granicą w obsadzie oficerów WSW tylko w RFN i Austrii (oraz w 

Berlinie Zachodnim) i postawić przed nimi tylko dwa zadania: 

„a) realizację czynności wynikających z instrukcji na wypadek wojny. Zadania z tego 

wynikające dokładnie rozpracować i przekazać poszczególnym oficerom stosownie do 

potrzeb i ich możliwości; 

b) typowanie kandydatów do werbunku i ich opracowanie”. 

 Z tego względu szef WSW nakazał szefowi Zarządu II SWSW, ppłk Jerzemu 

Markuszewskiemu wydzielić oficerów do prowadzenia czynności wskazanych w 

podpunkcie a)216. Było to spowodowane skutkami inwazji na Czechosłowację. Organy 

WSW zdawały sobie sprawę, że nie są w stanie tak szeroko działać na arenie 

międzynarodowej i rozdrabniać działań ofensywnych na wszystkie kraje zachodnie. Służby 

ta nie miała tak licznej kadry, finansów oraz umiejętności. Stąd Markuszewski za 

najważniejsze problemy uznał dokładne kontrwywiadowcze rozpoznanie ZTD, a 

szczególnie terenu RFN i „wszystkich satelitów działających na tym terenie” oraz 

„nasadzenie na tym teatrze działań naszych tajnych współpracowników i przygotowanie na 

wypadek »W« takich, którzy po przerzuceniu będą mogli wykonywać nowe zadania (a więc 

agentura W-1 i W-2)217” 

 Według wytycznych szefa WSW z 1967 r. dotyczących operacyjnego opracowania 

terytorium przeciwnika (północne tereny RFN, terytorium Danii, Belgii oraz północnej 

Francji) wprowadzono oznaczenia agentury wysyłanej za granicę (z tzw. pozycji „Z”) – 

symbole te były nanoszone na karty rejestracyjne E-1 lub E-1/75 (w prawym górnym rogu): 

                                                
215 AIPN, SWSW, 2386/16892, Pismo nr 14/67 [wraz z załącznikami w postaci faktur], b.d. [sierpień 1967 r.], 
k. 189-199. 
216 AIPN, SWSW, 2386/16891, Notatka służbowa ppłk. Stanisława Szymczaka, starszego pomocnika szefa 
Oddziału II Zarządu II SWSW, 17 X 1968 r., k. 76-77. Mjr Sas podczas przebywania na placówce w Kolonii 
miał za zadanie gromadzić dane dotyczące siedzib ośrodków i placówek obcego wywiadu, posterunków policji, 
sądownictwa, więzień i straży granicznej, archiwów i kartotek, organizacji polonijnych i ziomkostwa oraz osób 
polskiego pochodzenia, partii i organizacji politycznych na linii Hannover, Bielefeld, Essen, Aachen które 
wchodziły w nadmorski kierunek działań wojennych. AIPN, SWSW, 2386/16893, Instrukcja nr 006/N/68, 
Warszawa, 28 X 1968 r., k. 169–170. 
217 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/30864, płk J. Markuszewski, Niektóre uwagi o pracy kontrwywiadowczej w 
jednostkach WP na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”. Numer poświęcony działalności organów WSW 
podczas ćwiczeń „Pochmurne lato” i „Dunaj”. Wydanie specjalne, SWSW, marzec 1969, s. 10. 
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 W-I (W-1) – agentura uplasowana na Zachodzie na wypadek wojny (agenci 

przeszkoleni do wykonywania konkretnych działań według zapotrzebowania organów 

WSW, jak rozpoznanie terenu, ilość i rodzaj wojska itp. pozwalające na szybkie rozwinięcie 

pracy kontrwywiadowczej organów WSW w wypadku wejścia WP na terytorium obcego 

kraju). W grupie tej miały znajdywać się także osoby, które nie można było powołać do 

wojska (wykwalifikowani specjaliści, inwalidzi itp.), osadzeni w drodze emigracji (także w 

krajach neutralnych), wywodzący się ze środowiska byłych żołnierzy, ich rodzin bądź tzw. 

otoczenia. Łączność z agenturą W-I w czasie działań wojennych miała być nawiązywana za 

pomocą hasła (w czasie pokoju kontakt korespondencyjny sprawdzający 2–3 razy w roku). 

 W-II (W-2) – agentura, która w przewidywanym pasie działań wojennych miała 

realizować ofensywne działania kontrwywiadowcze, tj. podstawianie agentury placówkom 

rozpoznawczym i wywiadowczym przeciwnika, rozpracowywaniu obozów jenieckich, 

siania paniki i defetyzmu oraz innych działań specjalnych. Osoby takie miały się wywodzić 

z żołnierzy służby zasadniczej i okresowej wojsk operacyjnych (szkolone już w czasie 

odbywania służby wojskowej) z dobrą znajomością języków obcych (niekoniecznie od razu 

wysyłane za granicę, bądź wcale nie wysyłani w zależności od zapotrzebowania organów 

WSW). W czasie działań wojennych agenci W-II mieli być przerzuceni na teren 

nieprzyjaciela w postaci dezerterów, maruderów, cywilnych uciekinierów zaopatrzeni w 

odpowiednie dokumenty (kontakt sprawdzający okresowy, korespondencyjny bądź osobisty 

za pomocą hasła)218. 

 Na kierunku niemieckim typowanie agentury do zadań ofensywnych bądź do 

łącznikowania z agenturą ofensywną następowało często przez Polską Misję Wojskową w 

Berlinie Zachodnim219. Na placówce dyplomatycznej był uplasowany oficer WSW bądź 

wykorzystywano do tego jednego ze zwerbowanych oficerów Zarządu II Sztabu 

Generalnego WP. 

 Jednym z wytypowanych był 42-letni Feliks Henryk Magulski, zamieszkały w 

Monachium – który starał się o uzyskanie pozwolenia na stały powrót do Polski220. SB w 

                                                
218 AIPN, SWSW, 2386/16904, Pismo nr B-002664/2 szefa Zarządu WSW SOW, płk. Edmunda Buły do szefa 
Oddziału WSW w Poznaniu, 26 VI 1967 r., k. 63–67. 
219 AIPN, SWSW, 2386/16849, Pismo [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo WSW)] nr 5/62, 
24 VIII 1962 r., k. 1-2; ibidem, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo WSW)] 
nr 138/63 – dotycząca: Hassa Ursel, zam[ieszkały] Berlin Zachodni, Karlsruherstrasse nr 5 tel. 97-56-18 
ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na czasowy przyjazd do Polski, 17 IX 1963 r., k. 30. 
220 Feliks Magulski, ur. 17 listopada 1921 r. w Kartuzach, agent reklam kinowych w firmie „Rexa”. Zgłosił się 
do PMW 15 XI 1962 r., zob. AIPN, SWSW, 2386/16848, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do 
„Stolicy” (Szefostwo WSW)] nr 21/62 – dotyczy: Magulskiego Feliksa zam[ieszkałego] w Monachium NRF 
starającego się o uzyskanie zezwolenia na stały powrót do Polski, 20 XI 1962 r., k. 19-22. 
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Szczecinie wobec Magulskiego i jego matki prowadzili sprawę ewidencji operacyjnej krypt. 

„Synek”221, jak poinformowali towarzysze radzieccy, Feliks Magulski został przez nich 

aresztowany i odbywał karę 10 lat więzienia jako podejrzany o prowadzenie działalności 

szpiegowskiej (akt sprawy towarzysze radzieccy nie potrafili odnaleźć)222. 

 Spora część kandydatów została wytypowana przez agenta ps. „Hill”, którego 

prowadził mjr Sas223. Tak wytypowani zostali m.in. Jan Marczak czy Józef Krauze, którzy 

byli w zainteresowaniu CIC224. Jan Marczak był jednak zastrzeżony przez Departament I 

MSW, a Krauze z niewiadomych powodów nie został wykorzystany225. Często organy 

WSW musiały zapytywać o zainteresowanie wytypowanymi osobami pozostałe jednostki, 

tj. Departament I i II MSW oraz Zarząd II Sztabu Generalnego WP. Agent „Hill” 

naprowadzał na osoby, które były w zainteresowaniu służb zachodnich lub bezpośrednio z 

tymi służbami powiązane. Głównie osoby polskiego pochodzenia bądź związane z Polską. 

 Podobne naprowadzania na osoby chcące przyjechać do Polski, bądź wyjeżdżające 

do Berlina Zachodniego i składające odpowiednie dokumenty w PMW robił mjr Wietecki, 

który przesyłał dane do Szefostwa WSW i już na miejscu w Berlinie Zachodnim rozpytywał 

pozostałe służby PRL czy są zainteresowane tymi osobami226. Często kontaktował się także 

ze służbami sowieckimi by uzyskać pełniejsze dane o wybranych przez siebie osobach227. 

 Centrala, bądź zarządy okręgów WSW robiły sprawdzenia ewidencyjne na 

wytypowane osoby oraz zamawiała wywiady i kontrolę korespondencji228. Z różnych 

                                                
221 AIPN, SWSW, 2386/16848, Pismo zastępcy komendanta SB KWMO w Szczecinie, płk. K. Góreckiego do 
szefa Zarządu I Szefostwa WSW, Szczecin, 23 VII 1963 r., k. 27. 
222 AIPN, SWSW, 2386/16848, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo 
WSW)] nr 129/63 – dotyczy: Magulski Feliks (instrukcja Wasza nr 25/63, poz[ycja] 4), 20 VIII 1963 r., k. 29 
223 AIPN, SWSW, 2386/16850, Notatka służbowa na podstawie meldunku agenta „Hill” z dnia 17 X 1963 r., 
Warszawa, 19 XI 1963 r., k. 5; ibidem, Notatka służbowa na podstawie meldunku agenta „Hill” z dnia 17 X 
1963 r. dot[ycząca] Zielińskiego Romana, b.d. [listopad 1963 r.], k. 99. 
224 AIPN, SWSW, 2386/16848, Wyciąg z meldunku agenta „Hill” – z dnia 19 V 1964 r., 5 VI 1964 r., k. 64; 
ibidem, Wyciąg z meldunku agenta „Hill” – z dnia 19 V 1964 r., 6 VI 1964 r., k. 68. 
225 AIPN, SWSW, 2386/16848, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo 
WSW)] nr 143/64 – dotyczy: Marczak Jan, zam[ieszkały] 678 Pirmasens NRF (Instr[ukcja] Centr[ali] nr 27/64 
poz[ycja] 1, 15 IX 1964 r., k. 67. 
226 AIPN, SWSW, 2386/16850, Notatka służbowa do instrukcji dla mjr. Wieteckiego, Warszawa 25 II 1964 r., 
k. 184; ibidem, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo WSW)] nr 19/64 – 
dotyczy: Lorenz Richard (Instrukcja Centrali nr 7/64 poz[ycja] 2), 10 III 1964 r., k. 185. 
227 AIPN, SWSW, 2386/16848, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo 
WSW)] nr 53/64 – dotyczy: Sowińska Eugenia zaproszona na pobyt czasowy do Berlina Zachodniego, 2 IV 
1964 r., k. 95; ibidem, Notatka służbowa [„Andrzeja” (mjr. Wietecki) do „Stolicy” (Szefostwo WSW)] nr 58/64 
– dotyczy: Chamerski Stanisław (Instrukcja Centrali nr 12/64 poz[ycja] 1), 14 IV 1964 r., k. 103; ibidem, Pismo 
nr BD-05476/29/63 zastępcy szefa Zarządu I SWSW, płk. I. Bitnera do szefa Zarządu WSW SOW, płk. J. 
Mrówczyńskiego [dotyczące Jerzego Sienkiewicza], 4 X 1963 r., k. 175. 
228 AIPN, SWSW, 2386/16848, Pismo nr D-02244/69 szefa Oddziału III SWSW, płk. Edmunda Waśko do 
szefa Zarządu I SWSW, 2 IX 1963 r., k. 139-141; ibidem, Pismo nr D-01036/62 zastępcy szefa Oddziału III 
SWSW, ppłk Wacława Kryńskiego do szefa Zarządu I SWSW dot[yczące] Ochaman Franciszka, 17 IV 1962 
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względów nie podejmowano dalszych starań w kierunku werbunku tych osób i 

wykorzystania ich do pracy z pozycji zagranicy229. 

 Larecki w swoim „Wielkim leksykonie” zawarł definicję kontrwywiadu 

ofensywnego (zaczepnego) – „aktywne działania wyspecjalizowanych komórek służby 

kontrwywiadu lub kontrwywiadu zagranicznego służby wywiadu danego kraju, mające 

charakter wyprzedzającego rozpoznawania analogicznych służb przeciwnika i jego 

zamiarów, w tym także ujawnienie ich kretów tkwiących w służbach tego kraju”230. 

Definicja ta także pasuje do działań WSW.  

 

6. Praca profilaktyczna i operacyjna WSW 
6.1. Praca profilaktyczna 

 Jedną z głównych zadań WSW była tzw. profilaktyka, która odnosiła się zarówno do 

działań dochodzeniowo-porządkowych, jak i kontrwywiadowczych. W rozumieniu pojęcia 

profilaktyka kryły się wszystkie czynności (zespół środków) wyprzedzające (jawne i 

niejawne) które miały zapobiegać przestępczości bądź szpiegostwu. Według jednego z 

oficerów WSW profilaktyka kontrwywiadowcza była „sumą przedsięwzięć operacyjnych 

mających zapobiegać wszelkim aktom wrogiej i przestępczej działalności, a także 

zmierzającej (wpływającej) do osłabienia gotowości bojowej wojska”231. 

 W pracy profilaktycznej pionu dochodzeniowo-porządkowego stosowano np. 

wyjaśnienia szkodliwości społecznej przestępstw, utrzymanie więzi kadry z żołnierzami, 

wygłaszanie pogadanek (również tych dotyczących WSW), omawianie zasad ruchu 

drogowego oraz organizowanie wystaw o wypadkach samochodowych232.  

 W przypadku pionu kontrwywiadowczego sytuacja wyglądała podobnie. Organa 

WSW przedstawiały swoją pracę kadrze oficerskiej jako niezbędną dla bezpieczeństwa 

państwa i wojska. Ostrzegały przed szpiegostwem i możliwościami penetracji jednostek 

przez agentów obcego wywiadu. Pokazywały na czym polega praca kontrwywiadu 

wojskowego nie zdradzając jednak kluczowego modus operandi. Profilaktyka obu pionów 

                                                
r., k. 164–165; ibidem, Pismo nr B-04364 szefa Wydziału III Zarządu WSW SOW, mjr. Stanisława Ochała do 
szefa Oddziału I Zarządu WSW SOW [dotyczące Jerzego Sienkiewicza], 20 IX 1963 r., k. 178–182. 
229 AIPN, SWSW, 2386/16848, Plan wyjazdu służbowego do PMW w Berlinie w dniach od 25 do 28 VII 
[19]63 r. celem przeprowadzenia rozmowy z ob[ywatelem] Tajdus Wojciechem zam[ieszkałym] w NRF, 20 
VII 1963 r., k. 149–150. 
230 Cyt. za: J. Larecki, Wielki leksykon…, s. 319. 
231 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/30893, ppłk K. Bejenka, Zakres, treść i formy pracy profilaktycznej prowadzonej 
przez pion kontrwywiadu WSW, Warszawa, listopad 1969, s. 3. 
232 AIPN, SWSW, 2386/31025, Z. Duda, M. Swat, Z dziejów kontrwywiadu Ludowego Wojska Polskiego, 
SWSW, Warszawa 1973, s. 117–118. 
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miała prowadzić do wspólnego celu, zapobiegać przestępczości, szpiegostwu i działaniom 

politycznym (antykomunistycznym) w Siłach Zbrojnych PRL233.  

 Organa WSW do celów tzw. profilaktyki wykorzystywali przede wszystkim 

żołnierzy służby zasadniczej. Dokonywali werbunku szeregowców, którzy mieli 

informować ich o sytuacji na obiektach i jednostkach wojskowych. Głównie chodziło o 

zapobieganie wśród żołnierzy stanu zmiennego przestępczości, „ujemnych nastrojów 

moralno-politycznych”, zgubieniu broni bądź dezercji (szczególnie z bronią w ręku). „Oficer 

organów WSW bez TW nie jest oficerem kontrwywiadu, ponieważ pozbawiony jest oręża 

walki z wrogiem”. Tajni współpracownicy i nieoficjalni pracownicy byli podstawowymi 

źródłami dopływu informacji z obsługiwanego przez oficera obiektu234. Ponieważ okres 

służby żołnierzy wynosił najczęściej dwa lata (służby zmiennej), czas współpracy był dość 

krótki. Początkowo takim zwerbowanym wszystkim informatorom zakładano teczkę pracy 

i personalną. Ze względu na przyrost materiałów zdecydowano się na okresowe brakowanie 

ich i ostatecznie wprowadzono od 1971 r. kartę osobową tajnego współpracownika235.  

 Także profilaktyka kontrwywiadowcza w organach WSW polegała na 

zabezpieczeniu poprzez agenturę, bądź kontakty operacyjne kancelarii jednostek 

wojskowych z dokumentacją niejawną i kontrolach pracy tych kancelarii. Zalecano, aby 

oficer KW posiadał kontakty operacyjne jako uzupełnienie tzw. źródeł dopływu informacji 

w wyższych sztabach (od dywizji wzwyż) i jednostkach specjalnych236. 

 Aby zabezpieczyć profilaktycznie również osoby wyjeżdżające za granicę na pobyt 

czasowy do krajów kapitalistycznych WSW prowadziła kartotekę wojskowych i ich rodzin, 

którzy mieli kontakt (znajomych, rodzinę) za granicą Polski „ludowej”. W przypadku 

żołnierzy zawodowych którzy udawali się za granicę, oficer WSW mógł zarówno przed 

wyjazdem, jak i po powrocie przeprowadzić z nimi rozmowę. To organy WSW ostatecznie 

decydowały, czy żołnierze mogą odbyć podróż do krajów kapitalistycznych. W przypadku 

wyjazdów służbowych grupowych (np. zawody sportowe) zabezpieczano taki wyjazd 

poprzez werbunek agentury237. 

                                                
233 AIPN, SWSW, 2386/30893, ppłk K. Bejenka, Zakres, treść i formy pracy profilaktycznej prowadzonej 
przez pion kontrwywiadu WSW, Warszawa, listopad 1969, s. 12–13. 
234 Ibidem, s. 5–6. Stamtąd też cytat. 
235 Na temat karty osobowej TW zob. B. Kapuściak, Czy Lech Wałęsa był agentem Wojskowej Służby 
Wewnętrznej? Glosa w sprawie pewnego zeznania, czyli kilka uwag o karcie osobowej tajnego 
współpracownika WSW, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944‒1989” 2012, nr 1 (10), s. 413–435. Tam 
też wzory tych kart. 
236 AIPN, SWSW, 2386/30893, ppłk K. Bejenka, Zakres, treść i formy pracy profilaktycznej prowadzonej 
przez pion kontrwywiadu WSW, Warszawa, listopad 1969, s. 9.  
237 AIPN, SWSW, 2386/30745, ppłk Marian Łukasiak, Formy i zakres KW pracy profilaktycznej w stosunku 
do osób wojskowych i ich rodzin wyjeżdżających czasowo za granicę (praca egzaminacyjna), Warszawa 1965, 
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6.2. Uciekinierzy 

 Jednym z zadań kontrwywiadu wojskowego było zapobieganie werbunkowi prze 

obce służby oficerów wywiadu wojskowego oraz innych żołnierzy, szczególnie tych, 

służących w jednostkach specjalnych. Wojskowy aparat represji w Polsce „ludowej” miał 

także zapobiegać ucieczkom do krajów kapitalistycznych ważnych oficerów, którzy w 

związku z wykonywaniem zadań służbowych dysponowali wiedzą z zakresu obronności 

kraju238. 

 Jednym z poważniejszych uciekinierów, który prawdopodobnie przyczynił się do 

osłabienia samych organów WSW był ppłk Michał Goleniewski239. Goleniewski w połowie 

marca 1955 r. trafił do GZI na stanowisko zastępcy szefa Informacji WP (wcześniej był 

wicedyrektorem Departamentu II KdsBP). W tym czasie spotykał się z agentami GZI w 

celach kontrolnych, ale również zadaniował ich. W tym celu spotkał się w lokalu 

konspiracyjnym krypt. „Piotr” z Jerzym Pawłowskim, agentem GZI, a później WSW ps. 

„Szczery”. Goleniewski zlecił Pawłowskiemu opracowanie do werbunku przyszłego agenta 

ps. „Wisła”240. Wkrótce Goleniewski został przeniesiony na stanowisko naczelnika 

Wydziału VI Departamentu I MSW. Goleniowski służbowo wyjechał do Berlina, 25 grudnia 

1960 r., skąd już nie powrócił. Organy WSW szybko zorientowały się, że nie mogą dalej 

wykorzystywać Pawłowskiego jako swojego agenta: „Angażowanie ag[enta] „Szczery” do 

pracy z zagranicą mogło by doprowadzić do jego aresztowania i dekonspiracji będącej tam 

agentury”241. Ostatecznie w styczniu 1962 r. WSW zrezygnowało z Pawłowskiego. Mimo 

                                                
s. 31–40; B. Kapuściak, Jerzy Pawłowski – szermierz, mistrz i agent [w:] Sport w PRL, red. G. Majchrzak, P. 
Sztama, Szczecin 2020, s. 45–74. 
238 Podrozdział opracowany na podstawie: B. Kapuściak, Bunt przeciwko polityce kadrowej w „ludowym” 
Wojsku Polskim? Sprawa mjr. Ryszarda Obacza, „Fronda Lux” 2021, nr 100/101, s. 259–275; P. 
Wieczorkiewicz, J. Błażejowska, Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór, Poznań 2011, s. 21–25; M. 
Wenklart, Wybrali sobie bohatera… Honory dla generała UB?, https://plus.dziennikpolski24.pl/wybrali-
sobie-bohatera-honory-dla-generala-ub/ar/c15-14103027#! (dostęp 5 XI 2021 r.); A. Przewoźnik, Jan Frey-
Bielecki (1916–1994), szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, „Aparat Represji 
w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1 (3), s. 353–361; R. Kowal, Rozmowy ze zdrajcą, Warszawa 1998; 
L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 
2004. Wykorzystano także zachowane dokumenty Szefostwa WSW. 
239 Szerzej o Goleniewskim zob.: L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb 
specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004, s. 215–301; W. Bagieński, Analiza sprawy ppłk. Michała 
Goleniewskiego, uciekiniera z wywiadu PRL [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, 
t. 3, red. W. Skóra i P. Skubisz, Szczecin 2016, s. 551–592; T. Tate, The Spy who was left out in the Cold. The 
Secret History of Agent Goleniewski, brak miejsca wydania (Bantam Press) 2021. 
240 AIPN, SWSW, 2386/15733, Notatka służbowa dot. byłego TW ps. „Wisła”, nr arch. 55017, prof. dr. 
Porębskiego Olgierda, zam. w Kanadzie, 15 XI 1972 r., k. 59–60. 
241 AIPN, SWSW, 2386/15733, Raport o wykluczenie z sieci agencyjno-informacyjnej agenta ps. „Szczery”, 
2 II 1961 r., k. 55–56; ibidem, Raport o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie współpracy z ag[entam] 
„Szczery”, 15 IX 1961 r., k. 54. Stamtąd też cytat.  
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ostrożności organów WSW agent ps. „Szczery” został zdekonspirowany przez 

Goleniewskiego. To ułatwiło służbom amerykańskim zwerbowanie Pawłowskiego242. 

 Kolejnym uciekinierem był płk Paweł Monat, który zbiegł z PRL 23 czerwca 1959 

r., na rok po powrocie z misji wywiadowczej ze Stanów Zjednoczonych, wyjechał z kraju 

pod wraz z rodziną pod pretekstem wczasów w Jugosłwii243. Monat pełnił wówczas funkcję 

szefa Wydziału Attachatów Wojskowych Zarządu II SG WP (od 1 września 1958 r.)244. Było 

to jedno z ważniejszych, kierowniczych funkcji w wywiadzie wojskowym. Organa WSW, 

pomimo utworzenia w maju 1958 r. specjalnego Wydziału VI w Szefostwie WSW do osłony 

Zarządu II SG WP nie były w stanie zabezpieczyć Monata. Według późniejszych rozmów z 

oficerami Zarządu II SG WP, okazało się, że Monat interesował się, kto z oficerów lub 

agentów wywiadu wojskowego jest osadzony w strukturach ONZ. Interesował się także, kto 

jest rezydentów z ramienia MSW w ambasadzie polskiej w Stanach Zjednoczonych. Miał 

się także interesować kto z pracowników attachatu może być źródłem informacji dla centrali 

Zarządu II SG WP lub organów WSW. Dodatkowo Monat miał utrzymywać kontakty z 

oficerami którzy wzbudzali podejrzenia, jak płk Choiński, były attaché wojskowy USA w 

PRL lub płk Zielony, attaché wojskowy Izraela. Ponieważ Monat posiadał duży autorytet i 

pełne zaufanie centrali wywiadu wojskowego był poza podejrzeniami zarówno oficerów 

Zarządu II SG WP, jak i przede wszystkim oficerów WSW. Co więcej, zgłoszenie takich 

zastrzeżeń mogło spowodować problemy skarżących, a nie samego Monata245.  

 Jak pisze Sławomir Cenckiewicz: „Szczególnie dotkliwa była dezercja (w 1959 r.) 

zwerbowanego przez FBI płk. Monata (ps. „Arago”), zięcia Aleksandra Zawadzkiego, 

byłego oficera rezydentury w Waszyngtonie, kierownika Sekcji Wydziału Operacyjno-

Szkoleniowego i szefa Wydziału Attachatów Wojskowych Zarządu II, który nie tylko znał 

metody pracy operacyjnej »wojskówki« i kulisy usytuowania wywiadu wojskowego PRL w 

strukturze służb bloku sowieckiego, ale również posiadał szczegółową wiedzę o kierunkach 

działań wywiadu na odcinku amerykańskim (agentura, środki łączności, archiwizacja 

                                                
242 B. Kapuściak, Jerzy Pawłowski…, s. 54–55; J. Pawłowski, Najdłuższy pojedynek, Warszawa 1994, s. 105–
106. 
243 Na temat Monata, zob. L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny…, s. 176–214; K.P. Riehle, The Defector 
Balance Sheet: Westbound Versus Eastbound Intelligence Defectors from 1945 to1965, „International Journal 
of Intelligence and CounterIntelligence” 2020, vol. 33, nr 1, s. 68–96. 
244 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/8310, Ankieta specjalne, Warszawa, 14 II 1950 r., k. 12; CAW, TAP, 
742/61/1201, Zeszyt ewidencyjny Monata Pawła, s. Maurycego, 16 IV 1948 r., k. 5. 
245 AIPN, SWSW, 2386/31081, mjr Zbigniew Peter [konsultacja ppłk Witold Siennicki], Zasady pracy oficera 
KW w kwestii kontrwywiadowczego zabezpieczenia tajności pracy i działania Attachatów Wojskowych PRL 
akredytowanych na terenie państw kapitalistycznych (WKDO WSW przy WAP), Warszawa, maj 1962, s. 48–
49. 
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materiałów, plasowanie oficerów i współpracowników w instytucjach przykrycia itp.)”246. 

A dalej: „Dezercja Monata była też wielką porażką następczyni Głównego Zarządu 

Informacji WP – Wojskowej Służby Wewnętrznej, która odpowiadała za »ochronę 

kontrwywiadowczą« Zarządu II”247. 

 Jednym z uciekinierów był kpt. Bogdan Drewniak, który w ramach urlopu 

wypoczynkowego otrzymał zgodę na wyjazd do ZSRS. Co ciekawe Oddział Wojskowych 

Spraw Zagranicznych wydał zezwolenie, nie złożywszy odpowiedniego zapytania do 

organów WSW. Drewniak pracował w Instytucie Naukowo-Badawczym Wojsk Lotniczych 

na stanowisku starszego pomocnika kierownika pracowni rakietowej w zakładzie 

silników248. Wyjechał 5 czerwca 1963 r. w ramach wycieczki zorganizowanej przez „Orbis” 

do portów w basenie Morza Czarnego. Na początku sierpnia 1963 r. organy WSW założyły 

na Drewniaka Sprawę Operacyjnego Poszukiwania nr 975 krypt. „Turysta”. Przy pomocy 

dostępnych środków operacyjnych (dotarcie do rodziny i znajomych) kontrwywiad 

wojskowy aż do 1971 r. szukał Drewniaka. Jedyne, co udało mu się ustalić, to, że uciekinier 

wysiadł ze statku w porcie w Istambule i po krótkim pobycie w Turcji udał się do RFN, 

gdzie ślad po nim zaginął. W listopadzie 1966 r. Oddział II Zarządu I SWSW poinformował 

Zarząd WSW WOPK i IL, że Dewniak może przebywać w obozie Kamp-King w m. 

Oberursel koło Frankfurtu nad Menem w RFN249. Z braku operacyjnej możliwości WSW 

nie uplasowała agenta w obozie przejściowym. Wersja ta nie została więc potwierdzona 

przez organa WSW, a sam Drewniak nie został odnaleziony250.  

 Oprócz odmów powrotu do kraju, zdarzały się także brawurowe ucieczki z Polski 

„ludowej” za które powinien wziąć odpowiedzialność kontrwywiad wojskowy. Tak było w 

przypadku mjr. Ryszarda Obacza, który 10 lipca 1963 r. o godzinie 15.10 na zapasowym 

lotnisku w Nadarzycach wsiadł wraz z rodziną do samolotu wojskowego TS-8 „Bies” nr 

1020. Obacz zasiadł za sterami maszyny, a żona z dziećmi ulokowali się w kabinie 

zapasowej, która w tym celu została wcześniej przygotowana.  

 Prawdopodobnie to 6 lipca tego roku Obacz podczas prób oblotu samolotem 

dowiedział się o zwolnieniu z funkcji dowódcy gen. Frey-Bieleckiego, zaczął więc 

                                                
246 Cyt. za: S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991 
(wprowadzenie do syntezy), wyd. II poprawione, Warszawa 2012, s. 135. 
247 Ibidem, s. 136. 
248 AIPN, SWSW, 2386/15166, Raport o udzielenie zezwolenia na założenie sprawy agenturalno-
poszukiwawczej, 2 VIII 1963 r., k. 6–7. 
249 AIPN, SWSW, 2386/15166, Notatka zbiorcza z dotychczas stosowanych przedsięwzięć operacyjnych i 
uzyskanych wynikach w toku ich realizacji w sprawie SOP nr 975 krypt. „Turysta”, 15 II 1971 r., k. 388–392. 
250 AIPN, SWSW, 2386/15166, Postanowienie o zaniechaniu dalszego prowadzenia SOP nr 975 krypt. 
„Turysta”, 13 V 1971 r., k. 395–396. 
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szykować samolot do ucieczki. Poprosił inżyniera o zdemontowanie drążka sterowego z 

drugiej kabiny, sam usunął stamtąd spadochron. W ten sposób uzyskał więcej miejsca. 

Będąc w Pile zażądał od dyżurnego lotniska dokonania przeglądu technicznego maszyny i 

zatankowania jej do pełna, co uczyniono. 10 lipca Obacz zgłosił lot do Goleniowa najpierw 

na godzinę 16.00, następnie prosił o wcześniejszy wylot. Zakomunikował także załodze 

lotniska, że będzie leciał z żoną i dziećmi oraz że nie będzie podczas lotu używał radia. Cisze 

radiową stosował także latając wcześniej do Piły. W starciu maszyny uczestniczyli czterej 

żołnierze oraz dwaj pracownicy WSK w Mielcu251. 

 Obacz leciał samolotem na wysokości do 50 metrów nad ziemią, by nie zostać 

namierzonym przez stacje radarowe. Około godziny 16.15 wylądował na amerykańskim 

lotnisku Tempelhof w Berlinie Zachodnim. Zaraz po wylądowaniu spotkał się z 

dowództwem lotniska, ppłk. Billem G. Griderem i poprosił o azyl polityczny. Został także 

przesłuchany przez kontrwywiad amerykański. O 19.00 na zorganizowanej konferencji 

prasowej na terenie lotniska Obacz podał że jest uciekinierem politycznym. W nocy miał 

zostać przetransportowany wraz z rodziną przez służby amerykańskie do Oberursel koło 

Franfurktu252. 

 Ryszard Stanisław Obacz urodził się 27 kwietnia 1929 r. w Stryju (byłe ZSRS, 

obecnie Ukraina) jako najstarszy z trzech synów (Lesław oraz Czesław) Ludwika (spawacz, 

robotnik PKP) i Rozalii z domu Romanow (bez zawodu)253. Do wybuchu wojny ukończył 3 

klasy szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. W czasie wojny uzupełnił 

wykształcenie o dwie kolejne klasy szkoły powszechnej. Następnie został wysłany na roboty 

do folwarku, a później w warsztatach kolejowych. Po zajęciu Ukrainy przez ZSRS ponownie 

kontynuował naukę. W listopadzie 1945 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do 

Gliwic (został prawdopodobnie przesiedlony na tzw. ziemie odzyskane), gdzie ukończył 

dwie klasy gimnazjum ogólnokształcącego, a następnie pierwszą klasę liceum 

mechanicznego w Zabrzu254. 25 września 1948 r. został wcielony do „odrodzonego” WP 

jako słuchacz kursu obserwatorów w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie gdzie został 

promowany do stopnia podporucznika255. Od 3 września 1950 r. służył na stanowisku 

                                                
251 B. Kapuściak, Bunt przeciwko polityce… s. 259–275. 
252 AIPN, SWSW, 2386/15651, Meldunek gen. Aleksandra Kokoszyna do ministra obrony narodowej, 11 VII 
1963 r., k. 6–8.  
253 CAW, GZP, 803/93/674, Życiorys nawigatora załogi Obacza Ryszarda, b.d. [1950 r.], k. 3; ibidem, Życiorys 
por. Obacza Ryszarda, Mierzecice Zawierciańskie, 9 X 1952 r., k. 9. 
254 CAW, TAP, 1562/74/306, Życiorys plut. pchor. Obacza Ryszarda, s. Ludwika, Dęblin, 29 VIII 1950 r., k. 
72; CAW, GZP, 803/93/674, Życiorys nawigatora załogi Obacza Ryszarda, b.d. [1950 r.], k. 3. 
255 CAW, TAP, 1562/74/306, Zeszyt ewidencyjny Obacza Ryszarda, 20 VIII 1960 r., k. 4v; ibidem, 
Świadectwo nr 436, Dęblin, sierpień 1950 r., k. 66. 
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obserwatora samolotu w 7. pułku bombowców nurkujących w Ławicy k. Poznania, a po 

przekształceniach jako nawigator klucza 7. pułku lotnictwa bombowego (zdążył tam jeszcze 

w czerwcu tego roku wstąpić do PZPR256). Od 18 września 1951 r. został nawigatorem 

klucza (następnie nawigatorem eskadry) w 33. pułku lotnictwa bombowego w Bydgoszczy 

(w stopniu porucznika), później nawigatorem pułku w 39. pułk lotnictwa myśliwskiego w 

Krakowie 7. DLM. W tym okresie szkolony na Kursie Doskonalenia Nawigatorów 

Personelu Kierowniczego w ZSRS (w okresie 2 listopada 1951 r. do 31 stycznia 1952 r.). 

Dowódcą tej jednostki był płk Jan Frey-Bielecki257. Od 5 grudnia 1952 r. mianowany 

nawigatorem dywizji w 9. DLM OPL (w stopniu kapitana, następnie pomocnik dowódcy). 

Do początków 1954 r. miał wylatane ponad 260 godzin, pod koniec 1956 r. już 460 godzin 

– prawie 1000 lotów na samolotach typu PE-2, Po-2, UT-2, Uti-Mig-15, JAK-11, JAK-18, 

LIM-1, LIM-2 i Li-2. Latał zarówno w nocy, jak i za dnia, także w trudnych warunkach 

                                                
256 CAW, GZP, 803/93/674, Kwestionariusz wstępującego w poczet kandydatów PZPR, 23 V 1951 r., k. 1; 
ibidem, Podanie Ryszarda Obacza do Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy JW 1462, 23 V 1951 r., 
k. 2; ibidem, Wyciąg z protokołu zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej Jednostki Wojskowej 1462, 11 
VI 1951 r., k. 6. Członkiem PZPR został ostatecznie 27 I 1953 r. Zob. ibidem, Wyciąg z protokołu nr 29/53 
Komisji Partyjnej JW 1888, 27 I 1953 r., k. 13. 
257 Jan Ludwik Frey-Bielecki urodził się 10 sierpnia 1916 r. w Łodzi jako syn Wacława Freya (urzędnik 
bankowy) i Marty z domu Winter. W 1934 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, rok później 
wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Działania w ugrupowaniu komunistycznych 
spowodowało aresztowanie Freya i zawieszenie w prawach studenta. Dopiero jesienią 1937 r. wznowił studia 
jednocześnie szkoląc się w zakresie spadochroniarstwa i szybownictwa. Wybuch wojny przerwał kurs 
szybowcowy. Frey uciekł przed frontem do Lwowa, gdzie kontynuował naukę na Politechnice Lwowskiej. W 
1940 r. wyjechał do pracy na Ural. W 1941 r. przyjechał do Moskwy na przeszkolenie partyjne, został 
jednocześnie wcielony do Armii Czerwonej. Odbył kurs specjalny, ale dopiero w lutym 1944 r. został zrzucony 
z sowiecką grupą specjalną na teren Wileńszczyzny. W maju tego roku zorganizował oddział partyzancki, 
używając pseudonimu dowódczego „Maksymilian Biały”. Jednak już w lipcu został wcielony na kurs oficerski 
we Lwowie, a od września działał w Związku Patriotów Polskich w Moskwie. Od stycznia 1945 r, skierowany 
do służby w organach bezpieczeństwa publicznego w stopniu kapitana. Przyjął wtedy nazwisko Bielecki. 
Początkowo kierował grupą operacyjną w Warszawie (jako szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie), następnie został szefem WUBP w Krakowie (od kwietnia 1945 r. do października 
1946 r.) już w stopniu majora. Przeniesienie do Krakowa było wynikiem oskarżeń Freya o „kradzieże, gwałty 
nad sekretarkami, libacje, oszustwa, oczywiste ukrywanie volksdeutschów (rodziców)” które dostatecznie nie 
potwierdziły się. Od października 1946 r. na własną prośbę przeszedł do „odrodzonego” WP i został 
skierowany na Kurs Dowódców Pułków w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Następnie został 
mianowany pomocnikiem dowódcy pułku ds. pilotażu w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni-Babich 
Dołach, a od 1947 r. dowódca tegoż pułku. Od 1948 r. mianowany dowódcą 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
w Warszawie, od 1949 r. odbywał studia w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino koło Moskwy, a po ich 
ukończeniu został mianowany dowódcą 7. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Krakowie, od 1954 r. pełnił 
funkcję dowódcy 3. Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu w stopniu generała brygady, później 1. 
Korpusu LM, a następnie zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju ds. 
obrony kraju i lotnictwa myśliwskiego. Od 1956 r. został dowódcą 3. Korpusu Lotnictwa Mieszanego w 
Poznaniu (miał w tym czasie być gotów do bombardowania pancernych kolumn wojsk sowieckich idących na 
Warszawę), a następnie po zmianach politycznych, ponownie zastępcą dowódcy WL i OPL OK z 
powierzeniem obowiązków dowódcy tych wojsk. W 1958 r. mianowany do stopnia generała dywizji. Po 
zmianach w wojskach lotniczych został od 1962 r. szefem Inspektoratu Lotnictwa – Głównym Inspektorem 
Lotnictwa. W dniu 4 lipca 1963 r. oddany do dyspozycji ministra obrony narodowej, a następnie we wrześniu 
tego roku przeniesiony w stan spoczynku. Był zwolennikiem usunięcia Rosjan z „ludowego” Wojska 
Polskiego. Zob. CAW, TAP, 1624/78/66, Teczka Akt Personalnych Freya-Bieleckiego Jana Ludwika, s. 
Wacława. 
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meteorologicznych. Na ocenę dobrą strzelał do celów powietrznych, na bardzo dobrą do celi 

naziemnych i z bombardowania258. 20 listopada 1956 r. został słuchaczem Kursu 

Doskonalenia Nawigatorów w ZSRS. Od 17 sierpnia 1957 r. Obacz pełnił służbę w 1. 

Korpusie Obrony Przeciwlotniczej OK na stanowisku szefa Wydziału Nawigacyjnego, 

następnie od 18 listopada 1957 r. na tym samym stanowisku w 3. Korpusie OPL OK (w 

stopniu majora). Od 28 stycznia 1959 r. Obacz został mianowany szefem Wydziału 

Pilotowania Bazy Lotniczej w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, a następnie, od 

24 sierpnia 1959 r. szefem Oddziału Szkolenia Personelu Latającego Zarządu Szkolenia 

Lotniczego Dowództwa WL i OPL OK (Oddział I Zarządu XVIII DWL i OPL OK)259. W 

tym czasie był wysyłany na kurs kierowniczego personelu nawigacyjnego w Dęblinie, a 

także na szkolenia do ZSRS (w 1959 r. i 1960 r.). We wrześniu 1961 r. był w Moskwie jako 

uczestnik podpisywania umowy na dostawy samolotów typu „E-6T”. Po powrocie z ZSRS, 

28 września 1961 r. został zawieszony w pełnieniu obowiązków, następnie 18 października 

tego roku aresztowany i osadzony w centralnym więzieniu Warszawa I-Mokotów. 

Prokuratura Wojsk Lotniczych postawiła mu zarzut działalności przemytniczej przy 

wyjazdach do ZSRS. Zajęła także mieszkanie do wysokości 100 tys. zł oraz samochód marki 

„Syrena”, a także zdeponowała książeczkę oszczędnościową z kwotą 29 tys. zł. W 

mokotowskim więzieniu major przesiedział do 21 lutego 1962 r. Jeszcze 12 grudnia 1961 r. 

dostał informację, że właśnie został wyrzucony z PZPR260.  

 W trakcie pobytu mjr. Obacza w więzieniu nastąpiła reorganizacja WL, która była 

próbą ujednolicenia systemu dowodzenia tychże wojsk. Rozkazem ministra obrony 

narodowej z 12 czerwca 1962 r. Obacz został przeniesiony z Inspektoratu Lotnictwa do 

Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie, gdzie miał zostać starszym wykładowcą. 

Rozkaz ten jednak nie został wykonany. Główny Inspektor Lotnictwa, gen. dyw. Jan Frey-

Bielecki zatrzymał Obacza w swej dyspozycji i zamierzał powierzyć mu stanowisko 

starszego inspektora techniki pilotowania w Inspektoracie Lotnictwa. Co ciekawe, sam gen. 

Frey-Bielecki wystąpił o wyznaczenie mjr. Obacza na niższe stanowisko służbowe jako 

                                                
258 CAW, TAP, 1562/74/306, Wniosek o mianowanie na stopień kapitana, 3 III 1954 r., k. 30; ibidem, Opinia 
służbowa za okres od 1 XI 1955 r. do 1 XI 1956 r. na kpt. Obacza Ryszarda-Stanisława, s. Ludwika, 30 X 1956 
r., k. 22–22v. 
259 CAW, TAP, 1562/74/306, Zeszyt ewidencyjny Obacza Ryszarda, 20 VIII 1960 r., k. 4v. 
260 Obacz uchwałą POP przy Zarządzie Szkolenia Wojsk Lotniczych został 12 XII 1961 r. wydalony z PZPR. 
Komisja Kontroli Partyjnej podtrzymała tą decyzję nie znajdując podstaw do rewizji uchwały. Zob. CAW, 
GZP, 803/93/674, Uchwała Komisji Kontroli Partyjnej WP w sprawie mjr Ryszarda Obacza, 4 VII 1962 r., 
b.p. Ostatecznie wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 7 kwietnia 1962 r. Obacz został 
skazany za przestępstwa natury karno-skarbowej na karę 4 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości prawie 
77 tys. zł. AIPN, SWSW, 2386/15652, Notatka służbowa dot. sprawy Obacza Ryszarda, s. Ludwika, 10 IX 
1963 r., k. 9–14. 
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starszego wykładowcę w CSL (brak jednak w teczce akt personalnych Obacza opinii 

służbowej za ten okres służby). Obacz zajmował się głównie pracami związanymi z 

modyfikacją samolotu Lim-5. Chodziło o przerobienie samolotu myśliwskiego 

produkowanego na sowieckiej licencji (Mig-17f) w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w 

Mielcu na samolot myśliwsko-szturmowy (wersja Lim-5m, Lim-6 oraz Lim-6 bis) dla 

potrzeb lotnictwa operacyjnego. Z tego właśnie względu wyleciał do Nadarzyc samolotem 

TS-8 „Bies”, gdzie dodatkowo miał za zadanie przeprowadzić rozpoznanie autostrady w 

okolicach Szczecina. Samolot ustnie przydzielił mu jego bezpośredni przełożony, płk Izydor 

Gruber. Do Nadarzyc Obacz wysłał na wypoczynek samolotem AN-2 z lotniska w Babicach 

(którym głównie leciała załoga z WSK Mielec) swoją żonę oraz dzieci i opłacił im pobyt. 

Zarówno rodzina Obacza, jak i sam Obacz dotarli tam 2 lipca 1963 r.261  

 Według ustaleń WSW Obacz do 1961 r. miał wylatanych ok. 1300 godzin, w tym 

ponad 1000 godzin w samolocie odrzutowym. Opracował także instrukcje o sposobie 

bombardowania w lotnictwie myśliwskim, która została zatwierdzona przez dowódcę Wojsk 

Lotniczych i wprowadzona do użytku. Następnie opracował sześć podręczników 

szkoleniowych (m.in. „Bojowe zastosowanie samolotów pościgowych”). Wprowadził 

system szkolenia który zmniejszał o 1/3 koszty. Z jego systemu korzystali w kształceniu 

pilotów armie czechosłowacka, albańska i bułgarska. Obacz służąc tyle lat w wojsku, na 

dość kluczowych stanowiskach posiadał duży zakres wiedzy zarówno o wojskach lotniczych 

w kraju jak i w ZSRS. Znał organizację lotnictwa OPK, LO, lotnictwa Marynarki Wojennej 

i oficerskich szkół lotniczych a także obsadę personalną większości dowódczych stanowisk. 

Znał miejsca bazowania pułków lotniczych oraz rozmieszczenie niektórych zakładów 

produkcyjnych, strukturę systemu OPK, rozmieszczenie Węzłów Naprowadzania oraz 

niektóre posterunki radiotechniczne systemu OPK i strefę osłaniania przez artylerię 

rakietową. Jako oficer zaangażowany w reformy szkolnictwa lotniczego znał perspektywy 

rozwoju lotnictwa do 1975 r., strukturę szkoleniową, uzbrojenie lotnicze i rakietowe, ilość 

personelu latającego i możliwości operacyjne lotnictwa OPK i LO wraz z wyposażeniem. 

Znał dane techniczne samolotu Lim-5 i modyfikacje Lim-5m, Lim-6 i Lim 6-bis. Ze względu 

na wyjazdy do ZSRS znał także szereg tajemnic wojskowych dotyczących lotnictwa Armii 

Sowieckiej oraz system szkolenia pilotów, a także szereg sowieckich instrukcji 

przekazywanych do dowództwa lotnictwa Sił Zbrojnych PRL. Co więcej, Obacz zabrał ze 

                                                
261 AIPN, SWSW, 2386/15649, Wyniki śledztwa w sprawie dokonania zdrady ojczyzny przez mjr. Ryszarda 
Obacza, 6 III 1964 r., k. 155–163. Zob. też: B. Kapuściak, Bunt przeciwko polityce…, s. 259–275; R. Kowal, 
Rozmowy ze zdrajcą…, s. 35–51. 
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sobą mały pakiet dokumentów które posiadał ze względu na nałożone mu przez lotnictwo 

wykonanie zadań262. 

 Sprawą Obacza zajął się samodzielny Wydział V SWSW, który we współpracy z 

prokuraturą wojskową miał za zadanie zebrać materiały świadczące o ucieczce i zdradzie 

ojczyzny przez mjr. Obacza. Organa WSW założyły na Obacza SOR krypt. „Zdrajca”263. 

Zaangażowanie WSW w celu rozpracowania Obacza i ustalenia jego miejsca pobytu trwało 

do połowy 1972 r. Organa WSW nic jednak specjalnie nie wskórały, w latach 

siedemdziesiątych udało im się ustalić jedynie miejsce zamieszkania Obacza wraz z rodziną 

(w obserwacji WSW występował pod pseudonimem „Wilk”). Obacz pod zmienionym 

nazwiskiem Richard Oden już od 1964 r. (do 1991 r.) pracował w amerykańskim wywiadzie 

wojskowym (Defense Inntelligence Agency) jako konsultant do spraw Europy Wschodniej 

i uczestniczył w szkoleniu lotników USA264. 
 Za ucieczkę mjr Ryszarda Obacza i kpt. Bogdana Drewniaka organy WSW obarczyły 

gen. Jana Freya-Bieleckiego265. 

 

6.3. Adam Kaczmarzyk266 

 „Było to chyba w drugiej połowie 1967 roku, kiedy kontrwywiad wojskowy wykonał 

głośną w tym czasie akcję operacyjną o kryptonimie »Soplica«. Dotyczyła ona Adama 

Kaczmarczyka [powinno być Kaczmarzyka – dopisek BK] – pracownika cywilnego 

zatrudnionego w węźle łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. Prowadził on 

                                                
262 AIPN, SWSW, 2386/15653, Notatka o wynikach śledztwa w sprawie zdrady ojczyzny dokonanej przez mjr. 
Ryszarda Obacza, Warszawa, 15 I 1964 r., k. 5–18; ibidem, 2386/15651, Notatka służbowa z kolektywnego 
omówienia SOR „Zdrajca”, 30 VI 1972 r., k. 14–22. 
263 W wyniku nowych ustaleń do sprawy tej dołączyły inne, które prowadził Wydział WSW 1. Brygady 
Artylerii OPK (sprawa krypt. „Bracia”) na Ryszarda i jego brata, Czesława Obacza. Oddział WSW Szczecin 
prowadził sprawę krypt. „Rybak”, Oddział WSW w Gdańsku sprawę krypt. „Osterode”, Wydział WSW 4. 
Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego sprawę krypt. „Mruk”, a Wydział I Zarządu WSW WL sprawę krypt. 
„Koledzy”. Dopiero 29 czerwca 1972 r. w ramach planowanych przedsięwzięć krypt. „Kraj” w Zarządzie 
WSW WL w Poznaniu zwołano zebranie w celu omówienia wspólnych celów. AIPN, SWSW, 2386/15651, 
Notatka służbowa z kolektywnego omówienia SOR „Zdrajca”, 30 VI 1972 r., k. 14–22; ibidem, Notatka dot. 
SOR „Zdrajca”, 12 VI 1972 r., k. 12–13. 
264 B. Kapuściak, Bunt przeciwko polityce…, s. 259–275; R. Kowal, Rozmowy ze zdrajcą…, s. 74–76. 
265 AIPN, MON, 2174/8369, Opinia służbowa za okres od stycznia 1961 r. do 31 XII 1963 r. na płk. 
Mochejskiego Ludwika s. Kazimierza, 10 II 1964 r., k. 40–41. 
266 Podrozdział opracowany na podstawie: B. Kapuściak, Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego 
złapanego przez Wojskową Służbę Wewnętrzną [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i 
przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989, red. J. Jędrysiak, K. 
Widziński, Wrocław–Warszawa 2021, s. 317–339; L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia 
kontrwywiadu wojskowego PRL, Warszawa 2017, s. 207–212; S jak szpieg, odcinek 4: Przypadki pewnego 
radiotelegrafisty, TVP Warszawa 2004 oraz Szpiedzy, odc. 3: W służbie Jej Królewskiej Mości, TVP Szczecin 
2017; R. Punt [właśc. K. Putrament], Wolnoameryka. Runda Zachodnia. Runda Wschodnia, Gdańsk 1986, s. 
5–8. Wykorzystano także zachowane dokumenty Szefostwa WSW. 
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działalność szpiegowską na rzecz wywiadu Wielkiej Brytanii. W toku wykonywania przez 

kontrwywiad zaplanowanych czynności operacyjnych poważną rolę odegrała atrakcyjna 

blondynka  z dużym biustem – takie bowiem kobiety wprost uwielbiał Adaś. Zapoznał ja w 

kawiarni hotelu »Grand« w Warszawie. Na imię miała Jola. Chętnie pojechała do jego 

mieszkania – domku jednorodzinnego w Kobyłce pod Warszawą. Po spożyciu kolacji 

zakrapianej »Soplicą« spędziła kilka miłych godzin w zaciszu domowym. W przypływie 

czułości zapytał Jolę, ile zarabia jako modelka. Odpowiedziała, że niewiele, wtedy 

zaproponował ułatwienie kontaktu ze »znaczącym w hierarchii służbowej« pracownikiem 

jednaj z zachodnich ambasad, który mógłby jej pomóc finansowo. Wyraziła zgodę. Adaś 

wyjął ze schowka w drzwiach małoobrazkowy aparat fotograficzny i wykonał Joli kilka 

zdjęć  różnych pozycjach, tłumacząc to koniecznością pokazania fotografii swojemu 

zachodniemu przyjacielowi. Nie przeczuwał wtedy, że była to ostatnia szałowa noc i ostatnia 

kobieta w jego życiu. Został bowiem wkrótce aresztowany. Po raz drugi zobaczył Jolę na 

sali rozpraw w sądzie. Zeznawała jako świadek oskarżenia. Okazało się, że była etatowym 

pracownikiem kontrwywiadu wojskowego. Adam Kaczmarzyk wyrokiem Sądu 

Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Warszawie skazany został na karę 

śmierci. Rada Państwa nie wykorzystała prawa łaski”267. 

 Tak, według oficera WSW, przedstawiała się historia jednego z najważniejszych 

szpiegów wytropionych przez WSW. Cytat ten wymaga jednak sprostowania. Po pierwsze 

główną rolę odegrał agent który był bezpośrednim przełożonym Kaczmarzyka, a nie kobieta. 

Po drugie, o ile Kaczmarzyk rzeczywiście sprowadzał do Kobiałki kobiety (z reguły lekkich 

obyczajów), to głównie chwalił się wprost, że współpracuje z wywiadem. Robił zresztą tym 

kobietom zdjęcia (często nago) miniaturowym aparatem firmy „Minox”, który dostał od 

wywiadu brytyjskiego268. 

 Adam Henryk Kaczmarzyk urodził się 4 września 1940 r. we wsi Antoniów Mały 

(ówczesny pow. Lipsko, woj. kieleckie). Pochodził z rodziny chłopskiej, bowiem matka 

Stefania i ojciec Kazimierz zajmowali się rolnictwem (posiadali trzyhektarowe 

gospodarstwo). Kaczmarzyk posiadał przyrodniego brata Ryszarda Rolaka269, ale 

                                                
267 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele…, s. 35.  
268 Twierdzenie podobne, że organa WSW podstawiały Kaczmarzykowi prostytutki wysnuł Lech Kowalskiego. 
Zob. L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy…, s. 208. Nie udało się jednak tego potwierdzić. Kaczmarzyk chętnie 
z usług prostytutek korzystał bez inspiracji WSW. Zob. chociażby: AIPN, SWSW, 2386/14948, Komunikat z 
obserwacji za obj[ektem] „Heniek” z dnia 25 II 1967 r., 27 II 1967 r., k. 665–670; ibidem, Ustalenie na kontakt 
„Marta” do obj[ektu] „Heniek” z dnia 25 II 1967 r., 21 III 1967 r., k. 72. 
269 AIPN, SWSW, 2386/14929, Protokół przesłuchania świadka, Stefanii Kaczmarzyk, Warszawa, 18 IX 1967 
r., k. 88–89; Protokół przesłuchania świadka, Kazimierza Kaczmarzyka, Warszawa, 19 IX 1967 r., k. 100–101; 
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rozpowiadał później, że jest sierotą270. W 1959 r. został powołany do zasadniczej służby 

wojskowej271. Skierowano go najpierw do szkoły podoficerskiej łączności w Mrągowie (JW 

5563), a następnie do Ośrodka Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych (JW 2962) w Pile 

(później jednostka stacjonowała w Grójcu)272. Dzięki rekomendacji swojej jednostki 

wojskowej 21 grudnia 1961 r. podjął pracę na stanowisku podoficera techniki operacyjnej 

w Centralnej Stacji „N” Wydziału XII (radiokontrwywiad) Departamentu II MSW w 

Miedzeszynie, w charakterze operatora nasłuchów. Pracując tam przeszedł szkolenie 

trzymiesięczne w Centrum Wyszkolenia w Legionowie. W czasie służby wielokrotnie był 

karany za opuszczanie dyżurów bez uzasadnienia, aż w końcu został zwolniony 

dyscyplinarnie273. W czasie tej służby Kaczmarzyk poznał jednak wiele zasad pracy tajnej 

radiokontrwywiadu (RKW)274. 

 Po wydaleniu z MSW Kaczmarzyk szybko podjął starania o pracę w Centrum 

Odbiorczym Węzła Łączności Radiowej MON w Warszawie (JW 2967, podległej 1. 

Brygadzie Łączności MON), do którego został przyjęty na stanowisko cywilne 

radiotelegrafisty. Co ważne, odbyło się to bez jakichkolwiek sprawdzeń specjalnych ze 

strony przełożonych czy przede wszystkim organów WSW, a posiadał przecież dostęp do 

materiałów niejawnych. W Węźle Łączności pracował do 8 sierpnia 1967 r., czyli do chwili 

zatrzymania przez organy WSW275. 

                                                
ibidem, 2386/14954, Protokół przesłuchania podejrzanego, Adama Kaczmarzyka, Warszawa, 9 VIII 1967 r., 
k. 1. 
270 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Kazimiery Sobczak, Warszawa, 19 IX 1967 r., k. 96. 
271 Wcześniej ukończył liceum (miał powtarzać jedną klasę), ale do matury ostatecznie nie został dopuszczony. 
AIPN, MSW, 01299/471, Informacja dot[ycząca] zdemaskowanego agenta wywiadu angielskiego Adama 
Henryka Kaczmarzyka, Warszawa, 10 VII 1968 r., k. 2. Zob. także AIPN, MSW, 0197/1806, Życiorys, 3 IX 
1961 r., k. 2. 
272 Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych (JW 2962) w Pile powołano 15 VIII 1957 r., w lipcu 1961 r. 
przeniesiono go do Ogrodzieńca k. Grójca, a w 1971 r. przekształcono w 1. Pułk Rozpoznania 
Radioelektronicznego. Zob. http://1orel.wp.mil.pl/pl/3.html (dostęp 20 IX 2017 r.). 
273 AIPN, MSW, 0582/12 t. 1, Notatka służbowa dot[ycząca] Adama Kaczmarzyka, Warszawa, 30 VIII 1967 
r., k. 1–4; Protokół przesłuchania świadka, Kazimierza Krawczyka, Warszawa, 22 I 1968 r., k. 104–107; 
ibidem, 01299/471, Informacja dot[ycząca] zdemaskowanego agenta wywiadu angielskiego Adama Henryka 
Kaczmarzyka, Warszawa, 10 VII 1968 r., k. 4; AIPN, SWSW, 2386/14928, Protokół przesłuchania świadka, 
Kormana Zbigniewa, Warszawa, 22 VIII 1967 r., k. 15–18; ibidem, 2386/14956, Odpis doniesienia tajnego 
współpracownika celnego ps. „Jeżewski” nr 1823/67 z dn. 18 VIII 1967 r. dot[ycząca]. Adama Kaczmarzyka, 
Warszawa, 21 VIII 1967 r., k. 50; ibidem, 2386/14948, Notatka służbowa z przeglądu teczki personalnej ob. 
Kaczmarzyka Adama, 4 VII 1966 r., k. 24; ibidem, 2386/14954, Protokół przesłuchania podejrzanego, Adama 
Kaczmarzyka, Warszawa, 9 VIII 1967 r., k. 1–2. 
274 AIPN, MSW, 0582/12 t. 1, Pismo nr MK-003779/67 płk. Kazimierza Krawczyka, naczelnika 
Samodzielnego Wydziału RKW MSW do ppłk. Henryka Marca, naczelnika Wydziału I Biura Śledczego 
MSW, Warszawa, 30 XII 1967 r., k. 37–37v.; AIPN, SWSW, 2386/14928, Protokół przesłuchania świadka, 
Kormana Zbigniewa, Warszawa, 22 VIII 1967 r., k. 17. 
275 AIPN, MSW, 0582/12 t. 1, Notatka w sprawie przeciwko Adamowi Kaczmarzykowi, prowadzonej przez 
Szefostwo WSW, Warszawa, 9 IX 1967r., k. 7–10. 
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 Kaczmarzyk miał wejść w kontakt z wywiadem angielskim 14 maja 1965 r. w 

ambasadzie Wielkiej Brytanii, do której poszedł rzekomo pod pretekstem przejrzenia 

anglojęzycznych ilustrowanych czasopism. Tam miał zostać zagadnięty przez jednego z 

pracowników, który wypytał go o miejsce i charakter pracy, po czym skierował na rozmowę 

do Denisa Mc Allindona, II sekretarza ds. handlowych. Możliwa jest jednak wersja, że 

Kaczmarzyk sam się zgłosił do ambasady brytyjskiej i zaproponował swoje usługi276. 

 W czasie kolejnego spotkania, 21 maja 1965 r., które, co ciekawe, także odbyło się 

w ambasadzie angielskiej, Kaczmarzyk został zwerbowany277. Przyjąć miał wtedy ps. „Fix”, 

zaczerpnięty z książki278. Podpisał także umowę o współpracy z wywiadem na okres trzech 

lat. Miesięcznie miał otrzymywać od Brytyjczyków 20 tys. zł, z tym, że część pieniędzy 

miało być przelewane na konto w Anglii.  

 Na trzecim spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i 

Nauki w Warszawie Kaczmarzyk został zaopatrzony w instrukcje wywiadowcze. Czwarte 

spotkanie zorganizowano w mieszkaniu pracownicy ambasady przy ul. Szczuczyńskiej. 

Kolejne spotkania miały się odbywać w Warszawie, w okolicach ul. Francuskiej, a następnie 

przy ul. Lekarskiej 11, w mieszkaniu archiwistki ambasady, Jane Monier Wiliams279. 

Pomieszczenia do rozmów z agentem „Fix” były odpowiednio zabezpieczone przed 

podsłuchem. W łazience jej mieszkania rury i kaloryfer były zasłonięte materiałami, które 

miały tłumić dźwięk. Dodatkowo rozmowę zagłuszało włączone radio. Przekazywanie 

danych przez agenta odbywało się za pomocą specjalnej aparatury: słuchawek z 

przymocowaną tubą (tzw. hush-a-phone), do której trzeba było mówić szeptem. To 

                                                
276 Prawdziwe nazwisko Denisa Mc Allindona prawdopodobnie Gerry Warner, późniejszy szef kontrwywiadu 
i dyrektor ds. bezpieczeństwa MI6. Zob. G. Corera, MI6. Tajna historia wywiadu Jej Królewskiej Mości, 
Warszawa 2014, s. 212 i 259. Następnie, od maja 1967 r., został przekazany następcy Denisa Mc Allindona, 
Charlesowi Barrie Gane (do Polski przybył 26 III 1967 r.), który oficjalnie także pełnił funkcję II sekretarza 
handlowego ambasady. Prawdziwe nazwisko prawdopodobnie Colin McColl, późniejszy szef MI6. Zob. G. 
Corera, MI6…, s. 212. AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa ppłk. Józefa Łachuta dot[ycząca] 
ustalenia pracownika Ambasady Angielskiej, Warszawa, 17 VII 1967 r., k. 213–214; ibidem, 2386/14930, 
Protokół przesłuchania świadka, Franciszka Waszyńskiego, Warszawa, 19 X 1967 r., k. 62; ibidem, 
2386/14954, Protokół przesłuchania podejrzanego, Adama Kaczmarzyka, Warszawa, 9 VIII 1967 r., k. 2–4 
oraz 7–8; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego, Adama Kaczmarzyka, Warszawa, 11 VIII 1967 r., k. 
14–16. 
277 Werbunek w ambasadzie mógł z miejsca zdekonspirować agenta ze względu na podsłuchy i stałą 
obserwację placówek przez SB. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14929, Protokół przesłuchania świadka, Joanny 
Sobczak, Warszawa, 19 IX 1967 r., k. 78. Pracownicy MI6 mieli nadać Kaczmarzykowi krypt. „Beneficjent”. 
Zob. G. Corera, MI6…, s. 212. 
278 Zob. Z. Wiatra, Fix melduje centrali, Warszawa 1959, wydanej w serii „Żółty Tygrys” przez Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 
279 AIPN, SWSW, 2386/14930, Protokół przesłuchania świadka, Franciszka Waszyńskiego, Warszawa, 19 X 
1967 r., k. 63. 
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powodowało, że wszelkie dźwięki były świetnie zagłuszane280. Kaczmarzyk został 

dodatkowo wyposażony w miniaparat „Minox” do robienia fotografii dokumentów oraz 

przeszkolony w zakresie pracy operacyjnej. Wywiad brytyjski zaproponował mu kupno 

samodzielnego mieszkania dla jego swobody i bezpieczeństwa281. 

 Pierwsze doniesienie o rozrzutnym trybie życia Kaczmarzyka, niewymienionego 

jednak wówczas z nazwiska, organy WSW dostały w maju 1966 r.282 W czerwcu tego roku 

kontrwywiad wojskowy ustalił, że osoba, która może posiadać pistolet i miniaturowy aparat 

fotograficzny oraz która wydaje ostentacyjnie duże sumy pieniędzy to Adam 

Kaczmarzyk283. Miesiąc później Oddział WSW w Legionowie założył SOS krypt. „Pająk” 

w celu wyjaśnienia podejrzeń, zabezpieczając go przez dwa kontakty operacyjne o ps. „U” 

i „W”. Założono mu także podsłuch telefoniczny w miejscu pracy (obiekt ps. „Słowik-

Heniek”) i prowadzono perlustrację korespondencji na adres prywatny oraz poddano 

obserwacji zewnętrznej284. Nowe informacje, tym razem o szpiegowskiej działalności 

Kaczmarzyka, WSW dostała jeszcze w tym samym miesiącu285. Kontrwywiad wojskowy 

potwierdził informację o dość rozrzutnym trybie życia Kaczmarzyka, ale okazało się, że 

część tych kwot pożyczał. Wyrywkowa obserwacja, której został poddany nic nie 

                                                
280 AIPN, SWSW, 2386/14937, Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 1 miejsca rewizji mieszkaniowej 
przy ul. Lekarskiej nr 11 w Warszawie; ibidem, 2386/14938, Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 2 
przedmiotów zakwestionowanych w czasie rewizji domowej u archiwistki Ambasady Wielkiej Brytanii, w 
Warszawie przy ul. Lekarskiej nr 11 w dniu 8 VII 1967 r.; ibidem, 2386/14941, Dokumentacja oględzin 
(fotograficzna) nr 5 przedmiotów zakwestionowanych w czasie rewizji domowej przy ul. Lekarskiej nr 11 w 
Warszawie, stanowiąca załącznik do protokołu oględzin z dnia 9 VIII 1967 r.; ibidem, 2386/14942, 
Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 6 sporządzona ze zdjęć wykonanych po wywołaniu 2 filmów 
„Kodak Tri-x Pan”, które zakwestionowano w mieszkaniu archiwistki Ambasady Wielkiej Brytanii. Zob. 
także: ibidem, 2386/14930, Protokół przesłuchania świadka, Franciszka Waszyńskiego, Warszawa, 19 X 1967 
r., k. 63; G. Corera, MI6…, s. 213. 
281 Kaczmarzyk zakupił mały domek w Kobyłce pod Warszawą który w dokumentach został wpisany na innego 
właściciela. Wejście do domku było zabezpieczone przed ewentualnymi nieproszonymi gośćmi poprzez 
podłączenie do krat okiennych prądu elektrycznego. Wewnątrz domu Kaczmarzyk zrobił schowek na aparat, 
który znajdował się w drzwiach od górnej strony. Dodatkowo od wywiadu angielskiego dostał zegar ze 
schowkiem na filmy fotograficzne. AIPN, SWSW, 2386/14954, Protokół przesłuchania podejrzanego, Adama 
Kaczmarzyka, Warszawa, 9 VIII 1967 r., k. 4–6; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego, Adama 
Kaczmarzyka, Warszawa, 10 VIII 1967 r., k. 10–11. Zob. zdjęcia zakwestionowanych przedmiotów w: AIPN, 
Biblioteka, 2603/12574, „Album dowodów w sprawie agenta wywiadu brytyjskiego Adama Kaczmarzyka”, 
SWSW, Warszawa 1969; AIPN, SWSW, 2386/14940, Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 4 
przedmiotów znalezionych podczas rewizji osobistej i domowej u Adama Kaczmarzyka zam. w m. Kobyłka, 
ul. Jesionowa nr 29 w dniu 9 VIII 1967 r. 
282 AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa st. pom. szefa Oddz[iału]. V Zarz[ądu]. WSW Wojsk 
Obrony Powietrznej Kraju i Inspektoratu Lotnictwa , mjr. Mariana Wnukiewicza, 7 V 1966 r., k. 2–3.  
283 AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa mjr. Eugeniusza Pawia, st. pom. szefa Oddziału V Zarządu 
WSW WOPK i IL, 23 VI 1966 r., k. 18. 
284 AIPN, SWSW, 2386/14948, Pismo nr 17-01764/66 szefa Oddziału WSW w Legionowie, ppłk 
Włodzimierza Osowskiego do szefa Zarządu WSW WOW w Warszawie, 26 VII 1966 r., k. 34. 
285 AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa ppłk. Włodzimierza Osowskiego, szefa Oddziału WSW w 
Legionowie, 29 VII 1966 r., k. 41. 
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wykazała286. Mimo to WSW nie dała za wygraną i nie zakończyła prowadzenia dochodzenia, 

ale w listopadzie 1966 r. postanowiła dalej zbierać materiały wstępne na Kaczmarzyka287. 

Sprawę ostatecznie przejął Oddział I Zarządu I Szefostwa WSW, który nadał 

Kaczmarzykowi jako figurantowi kryptonim „Heniek”. Kryptonim pochodził od drugiego 

imienia Kaczmarzyka, którego ten używał w kontaktach z napotkanymi spontanicznie 

kobietami288. Kontrwywiad wojskowy zamówił za Kaczmarzykiem stałą obserwację i 

założył mu podsłuch telefoniczny w miejscu pracy289. Wszelkimi przedsięwzięciami 

technicznymi oraz obserwacją zajmował się w tym czasie Oddział III SWSW290. 

 Na początku 1967 r. kontakt operacyjny ps. „W” został przerejestrowany przez 

organa WSW do kategorii tajnego współpracownika ps. „Samotny”, a następnie „Franek”291. 

Był to bezpośredni szef Kaczmarzyka, mjr (później podpułkownik) Franciszek 

Waszyński292. W samej 1. Brygadzie Łączności MON kontrwywiad wojskowy dysponował 

lokalem kontaktowym krypt. „Kącik”, w którym oficer WSW mógł się swobodnie spotykać 

z Waszyńskim293. Stąd TW na bieżąco informował o zachowaniu się Kaczmarzyka w pracy. 

Zadaniowano go także, aby zbliżył się do Kaczmarzyka i zdobył jego zaufanie. Spotykał się 

więc z Kaczmarzykiem na stopie prywatnej, pożyczał pieniądze oraz, co najważniejsze, 

klucze do mieszkania w Kobyłce294. Dzięki temu organa WSW przeprowadziły 7 marca 

                                                
286 AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa dot[ycząca] Kaczmarzyka Adama-Henryka, 4 VII 1967 r., 
k. 174–175. 
287 AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa st. pom. szefa Oddz. I Zarz. VI SWSW, 22 XI 1966 r., k. 
42–43. 
288 Oprócz używania imienia Heniek, koledzy często nazywali Kaczmarzyka „Lulkiem”. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/14929, Protokół przesłuchania świadka, Stefanii Kopanii, Warszawa, 11 IX 1967 r., k. 14; ibidem, 
Protokół przesłuchania świadka, Czesława Kopanii, Warszawa, 12 IX 1967 r., k. 19–20; ibidem, Protokół 
przesłuchania świadka, Andrzeja Krasuckiego, Warszawa, 12 IX 1967 r., k. 21–22. 
289 AIPN, SWSW, 2386/20564, Informacja w sprawie wykrycia i aresztowania przez organa WSW agenta 
wywiadu brytyjskiego – Adama Kaczmarzyka, październik 1968 r., k. 285–293.  
290 Zob. B. Kapuściak, Tajna obserwacja w Wojskowej Służbie Wewnętrznej [w:] Obserwacja w służbie SB. 
Studia i szkice, red. M. Komaniecka-Łyp, Kraków 2022, s. 273–298. 
291 Major „W” kontaktem operacyjnym WSW był od 1963 r. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14953, Notatka 
służbowa dot[ycząca] mjr Franciszka Waszyńskiego, b.d. [sierpień 1968], k. 27. 
292 Waszyński w latach 1952–1954 był rozpracowywały przez GZI. AIPN, SWSW, 2386/855, Postanowienie 
o zlikwidowaniu teczki kontrolno-obserwacyjnej nr 17672, 5 XI 1954 r., k. 13–14. 
293 W późniejszym czasie Waszyński właśnie w LK krypt. „Kącik” fotografował materiały wskazane przez 
WSW do przekazania dla wywiadu brytyjskiego. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa ppłk. 
Zbigniewa Górskiego, zastępcy szefa Oddziału I Zarządu I SWSW, 18 VII 1967 r., k. 208. 
294 Waszyński zeznając przed prokuraturą wojskową mówił wprost, że z własnej inicjatywy przekazał WSW 
informację o Kaczmarzyku, następnie wykonywał polecenia i zdobywał informacje o nim na zlecenie 
kontrwywiadu wojskowego. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14930, Protokół przesłuchania świadka, Franciszka 
Waszyńskiego, Warszawa, 17 X 1967 r., k. 51–53. Waszyński pożyczył klucze do domu Kaczmarzyka pod 
pretekstem spotkania się z kobietą na noc. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa z KO „W”,  6 
III 1967 r., k. 104. 
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1967 r. tajną rewizję, podczas której znaleziono i sfotografowano jego kalendarz z zapiskami 

dotyczącymi spotkań zarówno z kobietami, jak i z Anglikami295.  

 W maju 1967 r. Kaczmarzyk zaprosił Waszyńskiego do swojego domu i przyznał się 

do współpracy z wywiadem296. Waszyński dość umiejętnie rozgrywał wszystkie spotkania, 

które reżyserowali oficerowie WSW297. To spowodowało, że Kaczmarzyk postanowił 

wciągnąć Waszyńskiego do współpracy z wywiadem brytyjskim. 2 lipca doszło do spotkania 

mjr. Waszyńskiego i Kaczmarzyka z wywiadem brytyjskim298. Pracownicy ambasady byli 

całkowicie zaskoczeni przyjściem Waszyńskiego na spotkanie. Przy tym tracąc czujność 

Anglicy zaproponowali mu współpracę299.  

 Namierzenie agenta obcego wywiadu spowodowało w organach WSW spore 

zadowolenie. Był to pierwszy duży sukces kontrwywiadu Sił Zbrojnych PRL od momentu 

sformowania w 1957 r. To spowodowało, że zaplanowało szczegółowo udokumentować 

działalność Kaczmarzyka, a następnie doprowadzić do jego zatrzymania na gorącym 

uczynku i skazania300. Zgodnie z wytycznymi WSW Waszyński wprowadził Kaczmarzyka 

do lokalu kontaktowego „Zacisze”, zorganizowanego w tym celu przez kontrwywiad 

wojskowy, gdzie wspólnie fotografowali materiały wytypowane przez organa WSW301. 

                                                
295 AIPN, SWSW, 2386/14948, Plan kombinacji operacyjnej w celu przeprowadzenia rewizji w mieszk[aniu] 
fig[uranta] „K”, 6 III 1967 r., k. 110–114; Notatka służbowa o wynikach rewizji tajnej u fig[uranta] „K”, 8 III 
1967 r., k. 117–118. 
296 AIPN, SWSW, 2386/14930, Protokół przesłuchania świadka, Franciszka Waszyńskiego, Warszawa, 18 X 
1967 r., k. 57–60. Wtedy też Kaczmarzyk chwali się Waszyńskiemu, że współpracę z wywiadem brytyjskim 
rozpoczął już podczas pracy w MSW i że na polecenie pracownika wywiadu przeniósł się do pracy w wojsku. 
Oczywiście wersja Kaczmarzyka była mocno naciągana, zob. ibidem, k. 58–59. Zob. też AIPN, SWSW, 
2386/14948, Notatka służbowa ze spotkania z KO mjr „W” z dn. 25 V 1967 r., b.d. [25 lub 26 V 1967 r.], k. 
148–149. 
297 AIPN, SWSW, 2386/14948, Linia postępowania Waszyńskiego w stosunku do Kaczmarzyka, 7 VII 1967 
r., k. 177–178. 
298 AIPN, SWSW, 2386/14948, Notatka służbowa [dotycząca spotkania z KO „W”], 30 VI 1967 r., k. 152–
153; ibidem, 2386/14930, Protokół przesłuchania świadka, Franciszka Waszyńskiego, Warszawa, 19 X 1967 
r., k. 61. 
299 AIPN, SWSW, 2386/14948, Meldunek [TW ps. „Samotny”] dot[ycząca] sprawy „Heniek” z 2 VII 1967 r., 
k. 163–170; ibidem, 2386/14942, Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 6 sporządzona ze zdjęć 
wykonanych po wywołaniu 2 filmów „Kodak Tri-x Pan”, które zakwestionowano w mieszkaniu archiwistki 
Ambasady Wielkiej Brytanii. 
300 Co ciekawe, organa WSW dopiero 3 VII 1967 r. założyły Sprawę Operacyjnego Rozpracowania dotyczącą 
Kaczmarzyka zatwierdzoną przez zastępcę szefa zarządu WSW, ppłk. Jana Chraplaka dopiero 20 VII 1967 r. 
AIPN, SWSW, 2386/14947, Postanowienie o założeniu sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Heniek” 
o zabarwieniu szpiegostwo, Warszawa 3 VII 1967 r., k. 3. 
301 WSW zainstalowała w lokalu kontaktowym podsłuch pokojowy bezprzewodowy i dwa wzierniki za 
pomocą których dokumentowano całe spotkanie. AIPN, SWSW, 2386/14951, Notatka służbowa ppłk. 
Władysława Włodarczaka, szefa Oddziału I Zarządu I SWSW, 3 VIII 1967 r., k. 3. W filmie Szpiedzy, odc. 3: 
W służbie Jej Królewskiej Mości, błędnie podano, jakoby podsłuch i podgląd miały być zainstalowane w domu 
Kaczmarzyka w Kobyłce. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14951, Plan zabezpieczenia spotkania w dn. 4 VIII 1967 
r. w LK „Zacisze”, 4 VIII 1967 r., k. 1–2; ibidem, 2386/853, Zadanie dla TW „Samotny” na dzień 4 VIII 1967 
r., 3 VIII 1967 r., k. 5–6. 
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 Kierownictwo WSW postanowiło zorganizować akcję zatrzymania Kaczmarzyka i 

dyplomatów, zanim się zorientują, że są rozpracowywani. Brytyjczycy zaplanowali 8 

sierpnia 1967 r. spotkać się z Waszyńskim i podpisać umowę o współpracy302. Wobec tego 

na ten dzień kontrwywiad wojskowy zorganizował zatrzymanie wszystkich biorących udział 

w spotkaniu303. Najpierw organa WSW zatrzymały wychodzącego dyplomatę wraz z żoną, 

która posiadała w torebce materiały wywiadowcze, a po wkroczeniu do mieszkania również 

archiwistkę ambasady304. Następnie Waszyński z grupą oficerów udał się do restauracji 

„Kongresowa”, gdzie czekał na niego Kaczmarzyk. Tam zatrzymano szpiega oraz 

Waszyńskiego, aby nie dekonspirować go przed Kaczmarzykiem. Dyplomatów następnego 

dnia wypuszczono ze względu na posiadane przez nich paszporty dyplomatyczne. Wcześniej 

dokonano rewizji osobistej oraz przeszukano mieszkanie archiwistki305. 

 15 czerwca 1968 r. Adam Kaczmarzyk został skazany na śmierć przez Sąd 

Warszawskiego Okręgu Wojskowego306. Próbował jeszcze przez pół roku negocjować z 

WSW możliwość ułaskawienia ciągle zmieniając zeznania które nie wnosiły nic do sprawy. 

Wyrok śmierci przez rozstrzelanie został wykonany 7 stycznia 1969 r. w twierdzy Modlin307. 

Był to ostatni wykonany wyrok śmierci na szpiegu w okresie PRL.  

 Trzeba jednak stwierdzić, że ze względu na zachowanie się Kaczmarzyka i jego tryb 

życia WSW miała ułatwione zadanie. Przede wszystkim agent brytyjski ujawniał znajomym 

i przypadkowo poznanym kobietom, że pracuje w wywiadzie, że odwiedza ambasady i 

wyjeżdża za granicę, bliższych informacji nie chciał jednak udzielać, stwarzając wokół 

                                                
302 AIPN, SWSW, 2386/853, Meldunek TW „Samotny”, 7 VIII 1967 r., k. 74–77. 
303 AIPN, SWSW, 2386/14953, Plan realizacji sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Heniek”, 7 VIII 
1967 r., k. 9–19; ibidem, 2386/853, Zadanie dla TW „Samotny” na dzień 8 VIII 1967 r. 7 VIII 1967 r., k. 9–
11. 
304 Dyplomata miał znać karate, co zaskoczyło oficerów WSW i spowodowało duże trudności w jego 
zatrzymaniu. Zob. wypowiedź płk. Romualda Zajkowskiego w filmie S jak szpieg, odc. 4: Przypadki pewnego 
radiotelegrafisty, TVP Warszawa 2004.  
305 AIPN, SWSW, 2386/14937, Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 1 miejsca rewizji mieszkaniowej 
przy ul. Lekarskiej nr 11 w Warszawie; ibidem, 2386/14938, Dokumentacja oględzin (fotograficzna) nr 2 
przedmiotów zakwestionowanych w czasie rewizji domowej u archiwistki Ambasady Wielkiej Brytanii, w 
Warszawie przy ul. Lekarskiej nr 11 w dniu 8 VII 1967 r.; ibidem, 2386/14941, Dokumentacja oględzin 
(fotograficzna) nr 5 przedmiotów zakwestionowanych w czasie rewizji domowej przy ul. Lekarskiej nr 11 w 
Warszawie, stanowiąca załącznik do protokołu oględzin z dnia 9 VIII 1967 r. Podczas przeszukania znaleziono 
w torebce żony ambasadora, Elizabeth Gane, materiały wywiadowcze dotyczące wynagrodzeń i instrukcji 
pracy agentów, systemu łączności radiowej państw Układu Warszawskiego, słownik haseł radiowych oraz 
szkic kompleksu koszar 1. Brygady Łączności MON. Ibidem, 2386/14936, Plan czynności śledczo-
operacyjnych w sprawie p-ko Adamowi-Henrykowi Kaczmarskiemu – pracownikowi cywilnemu 1. Brygady 
Łączności MON w Warszawie, podejrzanemu o prowadzenie działalności szpiegowskiej, 19 VIII 1967 r., k. 
41. 
306 AIPN, SWSW, 2386/14946, Wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Warszawa, 15 VI 1968 r., 
k. 25–33.  
307 Literacki opis tej egzekucji zob. R. Punt [właśc. K. Putrament], Wolnoameryka…, s. 5–8. 
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siebie aurę tajemniczości. Pokazywał jednak miniaparat fotograficzny „Minox”, który dostał 

od wywiadu308. Przy tym posiadał pieniądze, które pożyczał innym i wydawał 

ostentacyjnie309. Dobierał towarzystwo dość przypadkowe, szczególnie kobiety. W swoim 

domu urządzał nie tylko libacje, lecz także orgie310. Jego działania były nastawione 

wyłącznie na łatwy zysk i zabawę. Był więc łatwym celem do namierzenia przez 

kontrwywiad. 

 Po zatrzymaniu Kaczmarzyka NPW postawiła zarzut wobec organów WSW, że od 

czerwca 1966 r. wiedziały działalności szpiegowskiej Kaczmarzyka i nie podjęły szybkich 

czynności celem jego aresztowania311. NPW uznała, że rodzą się „wątpliwości natury 

prawnej w przedmiocie stopnia jego winy”. Chodziło głównie o opieszałość w sprawie, w 

której nie podjęto z MI6 żadnej gry kontrwywiadowczej ani dezinformacyjnej. Uważała, że 

Kaczmarzyk bardzo zaszkodził interesom wojska i państwa przez tak długi czas przekazując 

informacje. Postawiła również zarzuty mjr. Waszyńskiemu, którego zaniedbania, jako szefa 

                                                
308 Kaczmarzyk został przez MI6 wyposażony w aparat szpiegowski miniaturowych rozmiarów firmy 
„Minox”, którym miał robić zdjęcia nagich kobiet, co miało wywołać zdziwienie Brytyjczyków, którzy je 
wywołali wraz z tajnymi dokumentami. Posiadał też bez zezwolenia pistolet startowy. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/14929, Protokół przesłuchania świadka, Krystyny Pupin, Warszawa, 8 IX 1967 r., k. 6–7; ibidem, 
Protokół przesłuchania świadka, Stefanii Kopanii, Warszawa, 11 IX 1967 r., k. 14; ibidem, Protokół 
przesłuchania świadka, Joanny Sobczak, Warszawa, 18 IX 1967 r., k. 68–72; ibidem, Protokół przesłuchania 
świadka, Joanny Sobczak, Warszawa, 19 IX 1967 r., k. 72–80; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, 
Elżbiety Kochańskiej, Warszawa, 20 IX 1967 r., k. 110; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Krystyny 
Użyczyn, Warszawa, 3 X 1967 r., k. 172; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Wacławy Pietrak, 
Warszawa, 3 X 1967 r., k. 176–177; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Zygmunta Pietraka, Warszawa, 
3 X 1967 r., k. 181–182; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Krystyny Użyczyn, Warszawa, 4 X 1967 r., 
k. 187; ibidem, 2386/14930, Protokół przesłuchania świadka, Franciszka Waszyńskiego, Warszawa, 17 X 1967 
r., k. 51–52; G. Corera, MI6…, s. 213. 
309 AIPN, SWSW, 2386/14929, Protokół przesłuchania świadka, Krystyny Pupin, Warszawa, 8 IX 1967 r., k. 
6; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Marii Górskiej, Warszawa, 8 IX 1967 r., k. 10; ibidem, Protokół 
przesłuchania świadka, Eugenii Kasińskiej, Warszawa, 11 IX 1967 r., k. 17; ibidem, Protokół przesłuchania 
świadka, Marianny Uss, Warszawa, 22 IX 1967 r., k. 123–124; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Ewy 
Kowalskiej, Warszawa, 25 IX 1967 r., k. 135–136. 
310 „Najważniejszym jego zainteresowaniem były kobiety lekkiego prowadzenia się. Przy każdej sposobności 
i w każdej rozmowie Kaczmarzyk chwalił się przesadnie swoimi sukcesami w »zdobywaniu« dużej ilości 
kobiet. Kilkakrotnie opowiadał, że w swoim mieszkaniu pod Warszawą – adresu nie znam, urządzał ze 
znanymi mu kobietami tak zwany »balet«. Według jego słów polegało to na tak zwanych »orgiach« rozbieraniu 
kobiet do naga itp. Kaczmarzyk twierdził, że posiada listę około 58 (pięćdziesiąt osiem) kobiet z którymi 
utrzymuje stosunki intymne. Twierdzi także, że poślubi 101 kobietę zapisaną na jego listę”. Cyt. AIPN, 
SWSW, 2386/14928, Protokół przesłuchania świadka, Tadeusza Wochnika, Warszawa, 23 VIII 1967 r., k. 49. 
Zob. też: ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Elżbiety Wróblewskiej, Warszawa, 23 VIII 1967 r., k. 54; 
ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Henryka Pakuły, Warszawa, 29 VIII 1967 r., k. 122; ibidem, 
2386/14929, Protokół przesłuchania świadka, Jadwigi Jodłowskiej, Warszawa, 16 IX 1967 r., k. 66–67. 
311 AIPN, SWSW, 2386/14928, Protokół przesłuchania świadka, Elżbiety Wachelko, Warszawa, 28 VIII 1967 
r., k. 106–109; ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Rozalii Łokietek, Warszawa, 29 VIII 1967 r., k. 126–
129. Rzeczywiście w czerwcu 1966 r. Elżbieta Wachelko poinformowała swojego męża ppor. Marka 
Wachelko o Henryku Kaczmarzyku (nazwiska wówczas nie znała), który miał być szpiegiem. Marek 
Wachelko doniósł o tym WSW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/1492, Notatka służbowa ppłk Włodzimierza 
Osowskiego, szefa Oddziału WSW w Legionowie, 11 VI 1966 r., k. 37–38. 
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Węzła Łączności, wpłynęły na łatwość zdobycia tych materiałów przez Kaczmarzyka312. 

Organa WSW odrzuciły zarzuty prokuratury twierdząc, że wynikają one z „nieznajomości 

przebiegu całego rozpracowania i konkretnych warunków pracy operacyjnej w tej 

sprawie”313.  

 Bagatelizowanie zarzutów prokuratury przez kierownictwo WSW, jak i sama sprawa 

Kaczmarzyka ujawniły słabości organów kontrwywiadu wojskowego. Na 26 spotkań, które 

szpieg brytyjski odbył z pracownikami wywiadu, tylko dwa były kontrolowane przez WSW. 

Kierownictwo WSW bało się podjąć grę kontrwywiadowczą z wywiadem, tłumacząc to 

osłabieniem możliwości obronnych wojska314. Skupiono się tylko i wyłącznie na 

udokumentowaniu całej sprawy. Na podstawie zebranych materiałów stworzono 

opracowania dotyczące szpiega oraz album dowodów dla potrzeb szkoleniowych. Organa 

WSW nakręciły też dwa filmy według swojego scenariusza315. Pierwszy propagandowy, pt. 

Koniec kariery szpiega, wyprodukowano jeszcze w 1968 r., drugi, szkoleniowy, z klauzulą 

„tajne specjalnego znaczenia”, pt. Kryptonim „Soplica” powstał w roku następnym316. W 

obu filmach przemilczano pewne wątki rozpracowania szpiega, szczególnie błędy 

popełnione przez WSW. Przygotowano również gotowe notatki dla prasy, która 

                                                
312 AIPN, SWSW, 2386/14936, Notatka służbowa dot[ycząca] przebiegu spotkania z przedstawicielami 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie karnej agenta wywiadu angielskiego – Adama Kaczmarzyka, 18 
I 1968 r., k. 165–167. Organa WSW przyznały, że „działalność Kaczmarzyka była kontrolowana od maja 1967 
r. tj. od czasu ustalenia [w] wyniku rozpracowania, że jest on rzeczywiście agentem obcego wywiadu”. Cyt. 
ibidem, k. 166. Przez rok organa WSW nie potrafiły wyśledzić Kaczmarzyka i udokumentować jego 
współpracy z Brytyjczykami. 
313 AIPN, SWSW, 2386/14936, Notatka służbowa dot[ycząca] przebiegu spotkania z przedstawicielami 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie karnej agenta wywiadu angielskiego – Adama Kaczmarzyka, 18 
I 1968 r., k. 167. 
314 AIPN, SWSW, 2386/14928, Notatka służbowa [dotycząca przekazania informacji wywiadowi 
angielskiemu] płk. Wiktora Siennickiego, szefa Zarządu I SWSW, 14 VII 1967 r., k. 206–207. 
315 Wszelkie przygotowane materiały zostały zaakceptowane przez WSW i NPW, bądź opracowane przez 
organa kontrwywiadu wojskowego. Zob. AIPN, SWSW, 2386/14936, Scenariusz reportażu filmowego pt. 
„Koniec kariery szpiega” [opracowany przez S. Kaczmarskiego i T. Zakrzewskiego], b.d. [maj 1968 r.], k. 
296–302; ibidem, Projekt komunikatu dla prasy, b.d. [maj 1968 r.], k. 264; ibidem, Tezy do referatu 
przedstawiciela Szefostwa WSW na spotkanie z dziennikarzami w dn. 9 VI 1968 r., k. 267–268. 
316 Kryptonim nadany przez WSW od nazwy wódki, którą Kaczmarzyk często zamawiał w restauracjach. 
Zachowane materiały znajdują się w zasobie Archiwum IPN pod sygnaturami: AIPN, SWSW, 2386/14928–
14936, Akta dochodzenia Pn. Śl. 19/67; ibidem, 2386/14937–14945, Dokumenty oględzin; ibidem, 
2386/14946–14954, Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Heniek” o nr 1324; ibidem, 2386/14955–
14957, Korespondencja różna i materiały agenturalne; ibidem, 2386/14958–14960, Taśmy magnetofonowe i 
filmowe; AIPN, Biblioteka, 2603/12574, „Album dowodów w sprawie agenta wywiadu brytyjskiego Adama 
Kaczmarzyka”, SWSW, Warszawa 1969; ibidem, 2603/15583, Film pt. „Koniec kariery szpiega”, Warszawa 
1968; ibidem, 2603/15595, Film pt. „Kryptonim »Soplica«”, Warszawa 1969. Zob. także: AIPN, MSW, 
0582/12 t. 1–2, Kaczmarzyk Adam oraz ibidem, 01252/216, Informacja dotycząca byłego pracownika MSW, 
Adama Kaczmarzyka, aresztowanego przez Szefostwo WSW za współpracę z wywiadem angielskim. 
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informowała o procesie. Próbowano wykorzystać fakt złapania i skazania go na śmierć do 

celów propagandowych317.  

 Jednym z takich przykładów jest publikacja dwóch oficerów WSW o historii 

organów kontrwywiadu wojskowego, gdzie możemy przeczytać w podsumowaniu: „Każdy 

rok przyniósł rezultaty naszej pracy. Odczuwała to zarówno kadra naszych organów, jak też 

dowództwo i aparat partyjno-polityczny. Zwiększała się skuteczność i precyzja działania 

aparatu kontrwywiadowczego. Odczuł to najlepiej wywiad angielski, który straciła swojego 

agenta Kaczmarzyka”318. 

 

7. Praca porządkowo-dochodzeniowa i śledcza 
 Sformowanie w styczniu 1957 r. organów WSW i włączenie w jej skład nowego 

pionu, który dotychczas nie występował w GZI, czyli służby porządkowej, było 

ewenementem w bloku wschodnim. Dotychczas służbę porządkową w garnizonach 

zapewniały Komendy Garnizonu, której przyporządkowane były areszty. Obrany system 

terytorialno-garnizonowy przy tworzeniu organów WSW z ich podziałem na zarządy OW, 

a te na oddziały i wydziały z podległymi delegaturami sprzyjał właściwemu wykonywaniu 

zadań przez służbę porządkowo-dochodzeniową, w przeciwieństwie do pionu 

kontrwywiadowczego319. Jak twierdzili oficerowie tego pionu: „Jednak nie można postawić 

znaku równości między służbą porządkową WSW a żandarmerią – przede wszystkim ze 

względu na ich z gruntu odmienny kierunek polityczny”. A dalej: „Służba porządkowa 

WSW jest bezwzględnie organem represyjnym w wojsku. Z jej charakteru wynika więc, że 

podstawowymi zadaniami, będą te które mają na celu utrzymanie porządku wojskowego, 

utrzymanie dyscypliny. Jednocześnie służba porządkowa WSW musi pomagać w pracy 

kontrwywiadowi wojskowemu – a więc dążyć do zabezpieczenia wojska przed penetracją i 

                                                
317 AIPN, SWSW, 2386/14936, Plan wykorzystania do celów propagandowych sprawy agenta wywiadu 
brytyjskiego – Adama Henryka Kaczmarzyka, 7 V 1968 r., k. 174–178. 
318 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/31025, Zenon Duda, Marian Swat, Z dziejów kontrwywiadu Ludowego Wojska 
Polskiego, SWSW, Warszawa 1973, s. 118. Porównaj: AIPN, Biblioteka, 2603/2944, Zenon Duda, Zarys 
historyczny powstania i działalności organów kontrwywiadu LWP. Część III – Okres od 1957 roku…, SWSW, 
Warszawa, kwiecień 1972, s. 13. 
319 AIPN, Biblioteka, 2603/3011, W. Łuków, Rozwój i działalność kontrwywiadu wojskowego, służby 
dochodzeniowo-śledczej i porządkowej (prewencji) Wojskowej Służby Wewnętrznej w latach 1956–1980, 
SWSW, Warszawa 1982, s. 7. Stąd w 1961 r. dokonano sformowania dziewięciu wydziałów WSW związków 
taktycznych wojsk lądowych oraz wydziałów WSW rejonów. Łuków pisze o dziesięciu wydziałach WSW ZT. 
Ibidem, s. 8.  
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oddziaływaniem nieprzyjaciela”320. Pion porządkowy miał być przedramieniem służby 

WSW, gdzie elementy kontrwywiadu występowały, chociażby przy ucieczce żołnierzy z 

bronią czy zabezpieczaniu jednostek przed penetracją dyplomatów obcych państw321.  

 Jak twierdzi były oficer WSW, Jan Suliński: „Obowiązujący do 1957 r. system 

utrzymania dyscypliny w garnizonach (wzorowany na armii radzieckiej) stał się 

niewystarczający i mało skuteczny. Wynikało to głównie z niedostatków w pełnieniu służby 

patrolowej przez wciąż zmieniających się i stąd nie w pełni przygotowanych do tego rodzaju 

zadań żołnierzy wyznaczonych z poszczególnych jednostek garnizonu, a także zależności 

służbowych takich osób, jak komendant i dowódca garnizonu oraz z ich bezpośredniej 

odpowiedzialności za fakty wykroczeń dyscyplinarnych na terenie garnizonu. Dlatego 

uzasadnionym stało się powołanie jednolitego i specjalistycznego organu wojskowego, 

podlegającego bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej i sprawnie realizującego 

kontrolę dyscypliny wojskowej i porządku publicznego w garnizonach. Trzeba w tym 

miejscu jasno powiedzieć, że powstały w Siłach Zbrojnych pion porządkowy był jedyną tego 

rodzaju instytucją w armiach byłego Układu Warszawskiego. Dopiero w latach 

siedemdziesiątych na wzorcach polskich podobna służbę wprowadziła Kuba. Podczas 

tworzenia pionu porządkowego (szczególnie służby patrolowej, konwojowej, wojskowej 

kontroli drogowej) organizacyjnie, zadaniowo i kompetencyjnie, mimo, że tego nie 

mówiono, wzorowano się na przedwojennej żandarmerii”322. 

 W początkowym okresie działalności WSW przede wszystkim położono nacisk na 

szkolenie służby porządkowej. Zorganizowano najpierw dwutygodniowe szkolenia dla 

oficerów pionu porządkowego, następnie kursy sześciotygodniowe dla zastępców szefów 

oddziałów/wydziałów ds. porządkowych oraz miesięczny kurs dla fotolaborantów. 

Zorganizowano także kurs instruktorsko-metodyczny dla dowódców plutonów i drużyn 

(podoficerów nadterminowych) w delegaturach WSW oraz kursy instruktorskie dla 

podoficerów służby zasadniczej. Ze względu na rozpoczęcie działań wraz ze sformowaniem 

służby porządkowej przeprowadzono jednotygodniowy kurs specjalny dla żołnierzy służby 

                                                
320 Cyt. AIPN, SWSW, 2386/30654, kpt. H. Dyniewicz, kpt. B. Broda, Taktyka WSW. Koncepcja taktyczno-
operacyjna i organizacyjna służby porządkowej WSW, Warszawa, listopad 1958 r., k. 1 i 5. Nie chodzi tu 
właściwie o odmienny kierunek polityczny, ale całkowite upolitycznienie służb.  
321 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 90. 
322 Cyt. za: J. Suliński, Przyczynki do historii policji wojskowej w latach 1957–1990, Mińsk Mazowiecki 2013, 
s. 16. Wydzielony pion żandarmeryjny w tamtym okresie posiadało również wojsko jugosłowiańskie. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/30654, kpt. H. Dyniewicz, kpt. B. Broda, Taktyka WSW. Koncepcja taktyczno-
operacyjna i organizacyjna służby porządkowej WSW, Warszawa, listopad 1958 r., k. 2. 
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zasadniczej. Dopiero wraz z nowym naborem jesiennym żołnierzy służby zasadniczej 

zaczęto organizować cykliczne kursy sześciotygodniowe, a następnie sześciomiesięczne323. 

 Już w styczniu 1957 r. szef WSW wprowadził tymczasowe wytyczne w zakresie 

działania służby patrolowej WSW które zostały ułożone pod kierownictwem szefa Zarządu 

II SWSW, płk. Andrzeja Adryana, gdzie przede wszystkim podkreślane zostało, że żołnierz 

WSW musi być wzorem dla innych żołnierzy, pełen poświęcenia, samodzielności, przy tym 

taktowny i skromny. W służbie, jak i w życiu prywatnym powinien „wykazywać wartości 

moralne konieczne dla wojskowego organu bezpieczeństwa”, czyli poczucie 

sprawiedliwości, obowiązkowość, pilność, sumienność, energię, wiedzę i prawdomówność. 

Żołnierz WSW nie mógł być podatny na korupcję, hazard czy nałogi. Nie mógł też palić 

papierosów podczas służby. Miał być także zawsze przepisowo umundurowany i 

wyposażony324.  

 Patrole WSW miały za zadanie zatrzymania wszystkich żołnierzy, którzy w 

jakikolwiek sposób zachowują się niezgodnie z regulaminami, bądź naruszają porządek i 

bezpieczeństwo publiczne (awantury, bójki, napady, grabieże, gwałty), są ścigani listami 

gończymi lub zdezerterowali z wojska. W tym zakresie pion porządkowy WSW był 

zobowiązany do ścisłej współpracy i współdziałania z organami MO325. W czasie 

pierwszego okresu pracy pionu porządkowego wylegitymowano 59 230 żołnierzy za 

nieprzestrzeganie regulaminów i przepisów „ubiorczych”, zatrzymano 29 074 za 

awanturnictwo, opilstwo i inne wykroczenia oraz ujęto 619 dezerterów326. 

 Służbę patrolową organizował terenowy oddział (wydział) WSW, któremu podlegały 

delegatury i posterunki w miejscu dyslokacji lub określonego rejonu stacjonowania 

jednostek wojskowych obsługiwanych przez oddział (wydział) WSW. Na patrol składał się 

dowódca patrolu plus 1–2 żołnierzy. Skład ten mógł być jednak zwiększany według potrzeb 

i wyposażany dodatkowo w żołnierza-kierowcę wraz z pojazdem mechanicznym. 

Najważniejsze, by patrol działał zdecydowanie i skutecznie, a więc zatrzymywał osoby, 

które dokonywały przestępstwa bądź naruszały porządek publiczny. Niedopuszczalnym 

było by interwencja patrolu skończyła się niepowodzeniem. Jeżeli skład patrolu był 

niewystarczający należało wezwać pomoc WSW, patrole komendy miasta, MO itp., by tylko 

                                                
323 AIPN, SWSW, 2386/18340, Notatka służbowa, grudzień 1957 r., k. 32-33. 
324 AIPN, SWSW, 2386/30414, Tymczasowe wytyczne o zakresie działania służby patrolowej Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 23 I 1957 r., k. 1–2. Stamtąd też cytat. 
325 Ibidem, k. 3–11. 
326 AIPN, SWSW, 2386/31025, Z. Duda, M. Swat, Z dziejów kontrwywiadu Ludowego Wojska Polskiego, 
SWSW, Warszawa 1973, s. 116–117. 
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zakończyć pozytywnie akcję zatrzymania. Zalecano także, aby każda interwencja była 

dokonana dyskretnie, by zbytnio nie zwracać na siebie uwagi osób postronnych. 

Tymczasowe wytyczne wyszczególniały trzy rodzaje patroli: 

 – stały, tzw. obchodowy, organizowany przez całą dobę, 

 – okresowy, czyli patrol codzienny, organizowany w określonej porze dnia lub nocy, 

 – doraźny, organizowany na wypadek dokonania przestępstwa czy do patrolowania 

mniejszych garnizonów, gdzie nie było placówek WSW. 

 Przy tym trasy miały nie być wyznaczane szablonowo, ale przebiegać w różnych 

miejscach, by także dawać odczuć osobom postronnym, że organy WSW czuwają nad 

bezpieczeństwem. Patrolujący powinni iść wolnym krokiem i zwracać szczególną uwagę na 

osoby wojskowe. Wymagano od żołnierzy WSW służby porządkowej znajomości przepisów 

oraz orientacji w terenie z uwzględnieniem rozmieszczonych w pobliżu instytucji 

państwowych, posterunków MO, a nawet tras sąsiadujących ze sobą patroli. Szef zalecał 

także w terenowym oddziale (wydziale) WSW stworzyć wydzielone pogotowie patrolowe 

w sile wzmocnionego patrolu z dowódcą w postaci oficera dochodzeniowego oraz środka 

lokomocji327. W przypadku delegatury (posterunku) WSW, szef tejże placówki w razie 

braku wystarczających sił własnych miał prawo żądać od dowódcy garnizonu okazania 

pomocy. Patrol w uzasadnionych przypadkach mógł także zatrzymać osoby cywilne328. 

 Tak wspomina początek lutego 1957 r. jeden z oficerów WSW: „Zgodnie z 

poleceniem ministra obrony narodowej Mariana Spychalskiego, o ile pamiętam 7 lutego 

1957 roku patrole WSW miały wyjść na ulice miast garnizonowych, rozpoczynając 

pełnienie służby patrolowej. Termin był bardzo napięty, a my nie posiadaliśmy stosownego 

umundurowania. W przeddzień wyznaczonego terminu, w godzinach wieczornych 

przywieziono z Łodzi samochodem czapki z białymi otokami, białe pasy i kabury do 

pistoletów. Następnego dnia zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, patrole WSW 

wyszły na ulice Warszawy, a społeczeństwo przyjęło je z entuzjazmem. Patrole WSW 

wywołały wręcz sensację: wszystkich zaskoczyły zmiany w umundurowaniu i to, że stało 

się to tak nagle. Przechodnie zatrzymywali patrole, zasypywali je pytaniami. Słyszałem 

nawet, że do kierownictwa WSW zgłaszali się byli funkcjonariusze żandarmerii wojskowej 

                                                
327 Na samym początku działalności organów WSW jednostki terenowe bardzo często nie były w stanie 
zapewnić pogotowia patrolowego, szczególnie ze środkiem lokomocji. Płk Edward Radzieńczak tak 
podsumował starania szefów terenowych jednostek WSW: „Gospodarzcie na razie tym co macie. Jeżeli 
rzeczywiście będzie już tak biednie do [to] może cośkolwiek dołożymy”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, 
Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 1957 r.], k. 85. 
328 AIPN, SWSW, 2386/30414, Tymczasowe wytyczne o zakresie działania służby patrolowej Wojskowej 
Służby Wewnętrznej, 23 I 1957 r., k. 4–7. 
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sprzed 1939 roku, oferując swoje usługi w zakresie opracowania stosownych dokumentów 

i innych czynności związanych z tym charakterem służby. Czy skorzystano z tego rodzaju 

ofert, nie wiem”329. Nie wszyscy jednak w lutym 1957 r. byli jednolicie umundurowani. 

Szczególnie problem był z tym w jednostkach terenowych WSW330. 

 Kolejny normatyw, jaki został wydany to „Instrukcja o zasadach i sposobie pełnienia 

służby patrolowej”, który wszedł w życie rozkazem szefa WSW nr 128 z 1 lipca 1958 r.331 

Nie różniła się ona zasadniczo od wytycznych, ale wprowadzała kilka nowych przepisów. 

Służbę patrolową organizował i o jej liczbie decydował szef oddziału (wydziału) bądź 

delegatury, ale zatwierdzał ją dowódca garnizonu. Z wyznaczonymi do patroli żołnierzami 

odbywało się wcześniej odprawę. Najczęściej robił to oficer dyżurny oddziału (wydziału), a 

w delegaturach szef lub oficer wyznaczony przez niego. 

 W instrukcji tej podzielono patrole na: 

 – obchodowe i objazdowe (planowane), 

 – doraźne (nieplanowane) – wysyłane w przypadku otrzymania wiadomości o 

zamierzonych bądź dokonywanych właśnie przestępstwach. 

 A pod względem dowodzenia patrole dzieliły się na oficerskie bądź podoficerskie332. 

Obowiązywała przy tym zasada, że dowódcy patroli w stopniu podoficerskim mogli 

legitymować wszystkich szeregowców i podoficerów, a oficerowie wszystkich żołnierzy do 

stopnia pułkownika włącznie333. Kiedy powstał korpus chorążych, patrol z dowódcą w tym 

stopniu mógł legitymować wszystkich żołnierzy do stopnia kapitana włącznie, a podoficer 

zawodowy (nadterminowy) WSW wszystkich szeregowców, podoficerów i chorążych, do 

stopnia starszego chorążego włącznie334. 

 W czerwcu 1958 r. doszło do awantury na masowej zabawie w Szczecinie z udziałem 

ponad 300 żołnierzy, w wyniku której 5 żołnierzy WSW odniosło obrażenia cielesne (przy 

czym jednego pobito dość poważnie), a 10 osób zostało rannych w wyniku oddania strzałów 

przez żołnierzy WSW dla zastraszenia tłumu. Kierownictwo WSW doszło do wniosków, że 

szef Oddziału WSW Szczecin i jego zastępca nie przywiązywali wagi do służby patrolowej 

                                                
329 Cyt. za: K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do kontrwywiadu, Warszawa 
1999, s. 105. 
330 AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek lutego 
1957 r.], k. 84. 
331 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz [szefa WSW] nr 128, Warszawa 6 V 1958 r., k. 233. 
332 AIPN, SWSW, 2386/30409, Instrukcja o zasadach i sposobie pełnienia służby patrolowej, Warszawa 1958, 
s. 3–5. 
333 K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 105. 
334 AIPN, SWSW, 2386/17709, Pismo z Szefostwa WSW [brak nadawcy] do ministra obrony narodowej, gen. 
Mariana Spychalskiego, 27 IV 1963 r., k. 114. 
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i nie zorganizowali na wniosek organizatorów imprezy należytej ochrony. Zaniedbano także 

pełnienie służby dyżurnej nie wystawiając zastępcy za nieobecnego wtedy oficera 

dyżurnego. Stąd szef Zarządu II SWSW, płk Mieczysław Turkiewicz pouczył, aby 

przystępując do interwencji sprawdzić czy ma się należyte siły do jej przeprowadzenia – w 

innym wypadku prosić o wsparcie terenowej MO i Komendę Garnizonu. Należało też w 

przypadku zatrzymań zabierać legitymację służbową, to powodowało strach przed 

identyfikacją i odbierało chęć ucieczki zatrzymanym. Przypomniał też, żołnierze WSW 

będąc poza rejonem zakwaterowania, a widząc niebezpieczne zachowanie innych powinni 

powiadamiać patrol interwencyjny, a strzały ostrzegawcze wykonywane przez patrolujących 

zawsze muszą być wykonywane w górę. Nakazał także przeprowadzić pogadanki żołnierzy 

WSW z żołnierzami garnizonu, a przede wszystkim z wojskowymi z jednostek KBW, które 

czuły niechęć do organów porządkowych WSW, co poświadczał kolejny incydent, z lipca 

1958 r.335 

 Instrukcję z1958 r. anulowało zarządzenie ministra obrony narodowej nr 34/MON z 

10 czerwca 1964 r. Już wcześniej, na wniosek Biura Prawnego MON, Szefostwo WSW 

opracowało projekt regulaminu służby patrolowej. Wiązało się to z pewnym dublowaniem 

zadań przez pion porządkowy WSW i komendy garnizonów. Z tym, że patrole WSW 

kierowały się głównie instrukcją z 1958 r., a patrole komend garnizonów regulaminem 

służby garnizonowej i wartowniczej Sił Zbrojnych PRL. W myśl tego regulaminu to 

dowódca (komendant) garnizonu stawiał zadania w zakresie pełnienia służby patrolowej 

szefom jednostkom WSW stacjonującym na terenie danego garnizonu. Szef WSW 

proponował aby przede wszystkim w odległych garnizonach, gdzie nie ma sił porządkowych 

WSW to komendant garnizonu przejął na siebie obowiązki zorganizowania sił 

porządkowych i wziął odpowiedzialność za zabezpieczenie dyscypliny i porządku w 

garnizonie. Natomiast we wszystkich innych garnizonach, gdzie także stacjonowała 

jednostka WSW odpowiedzialność za porządek spadał zarówno na komendanta jak i szefa 

terenowego organu WSW. W czasie pełnienia służby patrole podlegały: 

 – garnizonowe – dowódcy, komendantowi i oficerowi inspekcyjnemu garnizonu, 

 – WSW – szefowi, zastępcy oraz oficerowi (podoficerowi) dyżurnemu jednostki 

WSW i ich wyższym przełożonym336. 

                                                
335 AIPN, SWSW, 2386/18247, Pismo metodyczne nr CB-429/19/58 dot[yczące] działania patroli 
interwencyjnych WSW, 14 VIII 1958 r., k. 226–233. 
336 AIPN, SWSW, 2386/17709, Pismo z Szefostwa WSW [brak nadawcy] do ministra obrony narodowej, gen. 
Mariana Spychalskiego, 27 IV 1963 r., k. 109–110. 
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 Podzielono także zadania między służbami patrolowymi: 

 – jednostki WSW wykonywały zadania specjalne, jak prowadzenie pościgów, 

obserwowanie środowisk mogących wpłynąć na przestępczość wśród żołnierzy, 

zabezpieczenie imprez i uroczystości, kontrolowanie ruchu pojazdów – poprzez patrole 

specjalne. Dodatkowo tzw. patrole interwencyjne miały za zadanie likwidowanie bójek i 

awantur; 

 – komendy garnizonów miały profilaktycznie zabezpieczać garnizon pod względem 

przestrzeganie przez żołnierzy regulaminów i przepisów – wystawiając tzw. patrole 

zapobiegawcze. 

 Taki podział obowiązków wynikał z lepszego, specjalistycznego wyszkolenia patroli 

WSW, które dodatkowo brały udział w poszukiwaniach, organizowały zasadzki, 

zabezpieczały ćwiczenia wojskowe i konwojowały337. Mimo usprawnienia przepisów 

działania patroli WSW i Komend Garnizonów dublowały się w zakresie legitymowania i 

zatrzymań338. 

 Ponieważ WSW w momencie sformowania nie miała pionu śledczego a jedynie 

dochodzeniowo-porządkowy, oficer dochodzeniowy mógł wykryć przestępstwo, 

zabezpieczyć ślady i dowody, a następnie przedstawić je prokuratorowi. Śledztwa mogły 

być prowadzone tylko przez prokuraturę wojskową. WSW miała pomagać jedynie w 

czynnościach zleconych przez prokuraturę. Oczywiście pion kontrwywiadowczy miał 

wykrywać i zbierać dowody przestępstwa w ramach czynności operacyjnych339. 

 Oficer dochodzeniowy WSW mógł jednak prowadzić samodzielnie dochodzenie: 

„D[owód]cy [garnizonów – dopisek BK] zaniechają prowadzenia dochodzeń prowadzonych 

osobiście lub przez swoich oficerów dochodzeniowych. Będą wszczynać dochodzenie i 

przekazywać nam ich prowadzenie. Chcę wyjaśnić że KWPK przewiduje że prowadzącym 

                                                
337 AIPN, SWSW, 2386/17709, Pismo z Szefostwa WSW [brak nadawcy] do ministra obrony narodowej, gen. 
Mariana Spychalskiego, 27 IV 1963 r., k. 113; K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji…, s. 105. 
338 Dopiero w lipcu 1977 r. organa WSW przejęły całokształt zadań porządkowych od Komend Garnizonów. 
Zob. J. Suliński, Przyczynki do historii policji…, s. 20. 
339 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0020/F, 6 V 1957 r., k. 51–
52; ibidem, Pismo Naczelnej Prokuratury Wojskowej nr 0389/III, Warszawa 17 IV 1957 r., k. 53; ibidem, 
Pismo Naczelnej Prokuratury Wojskowej nr 0440/III, Warszawa 2 V 1957 r., k. 54. Potwierdzała to ustawa z 
21 I 1958 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, gdzie 
wprowadzono zapis, że organa WSW wszczynały dochodzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie 
prokuratora, ale śledztwa dalej pozostawały w gestii prokuratury wojskowej. Organa WSW jedynie 
zabezpieczały ślady i dowody przestępstwa oraz ujmowały podejrzanego. Śledztwo mógł prowadzić jedynie 
prokurator wojskowy albo na jego zlecenie oficer śledczy prokuratury wojskowej. Zob. Ustawę z dnia 21 I 
1958 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego (Dz.U. 1958 nr 4 poz. 
12). Już w lutym 1957 r. planowano kontakty poufne wprowadzić do pionu dochodzeniowo-porządkowego 
WSW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. 
[początek lutego 1957 r.], k. 45. 
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dochodzenie jest D[owód]ca Jednostki. My nie możemy zmienić KWPK. Dlatego też 

D[owód]ca Jednostki pozostał w dalszym ciągu tym organem który podejmuje decyzję o 

rpowadzeniu [prowadzeniu] dochodzenia. D[owód]ca podejmuje decyzje i zleca nam 

prowadzenie tego dochodzenia, ale nie znaczy to, że tylko d[owód]ca może zlecić nam 

prowadzenie dochodzenia. Prowadzenie dochodzenia może zlecić również prokurator. 

Dochodzenie możemy również wszcząć z naszej inicjatywy, ale trzeba zachować wtedy 

wszystkie formalno-prawne przepisy. Jeżeli my na przykład otrzymamy materiały o 

przestępstwie, składamy meldunek albo d[owód]cy (może to być zapisek urzędowy), 

możemy złożyć taki meldunek prokuratorowi z propozycją powierzenia nam tego 

dochodzenia. Chyba nikt nie sprzeciwi się w takich wypadkach”340. 

 W pierwszym roku funkcjonowania WSW (15 lutego – 1 listopada 1957 r.) pion 

dochodzeniowo-porządkowy prowadził 7157 spraw dochodzeniowych, w tym dotyczących 

chuligaństwa – 1940 spraw, kradzieży i nadużycia – 1758, przestępstw przeciwko 

obowiązkowi wojskowemu (dezercja i samodzielne oddalenia) – 1726, przestępstw 

przeciwko karności – 744, wypadków drogowych – 417, przeciwko zdrowiu i życiu – 338, 

kradzieży broni i amunicji – 149 oraz innych przestępstw – 85341. 

 W 1958 r. wraz z nowymi etatem wprowadzono w Szefostwie WSW Samodzielny 

Wydział V (śledczy), który prowadził dochodzenia i śledztwa o zabarwieniu politycznym342. 

 Ze względu na dużą liczbę nadużyć gospodarczych i przestępstw już pod koniec 

czerwca 1957 r., by usprawnić prace dochodzeniową i profilaktyczną w pionie 

porządkowym wprowadzono wytyczne dotyczące wykorzystywania kontaktów poufnych 

(KP)343. W ten sposób jednocześnie wprowadzono w organach WSW nieoficjalną kategorię 

osobowego źródła informacji. Szefostwo WSW wyszło bowiem z założenia, że oprócz 

kontaktów oficjalnych z dowództwem, by lepiej związać oficera WSW z jednostką, a przez 

to efektywniej ją ochraniać, potrzebne są także nieoficjalne kontakty. Umożliwiają one 

zdobycie pełniejszych danych niż kontakty oficjalne. Kontakty poufne miały informować o 

działalności przestępczej innych żołnierzy albo o ewentualnych planach popełnienia 

przestępstwa. Kontaktem poufnym mógł być zarówno oficer, jak i szeregowy czy pracownik 

                                                
340 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek 
lutego 1957 r.], k. 82 (wypowiedź płk. Edwarda Radzieńczaka). Zakładano także przekazywanie prostych 
spraw żołnierzom służby patrolowej, a oficerowie dochodzeniowi mieli brać udział w patrolach. Ibidem, k. 83. 
341 AIPN, SWSW, 2386/18340, Notatka służbowa, grudzień 1957 r., k. 33. 
342 J. Suliński, Przyczynki do historii policji…, s. 18. 
343 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0122, 29 VI 1957 r., k. 334. 
Wzorowano się przy tym na doświadczeniach funkcjonariuszy MO. AIPN, SWSW, 2386/18340, Notatka 
służbowa, grudzień 1957 r., k. 36. 
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cywilny. Dopuszczano także, że może on być członkiem PZPR. Najważniejsze, żeby przy 

opracowaniu zwrócić uwagę na jego dyskrecję i szczerość oraz wykorzystywać go doraźnie 

do konkretnej sprawy i aby współpraca z organami opierała się na zasadzie dobrowolności. 

Kontakt poufny rejestrowany był tylko i wyłącznie w oddzielnym dzienniku jednostki 

terenowej WSW według kolejności numerów i nazwisk344. 

 Według wytycznych współpraca z KP powinna być oparta na konkretnych zadaniach 

lub jednorazowych zleceniach. Nie należało od niego pobierać pisemnych meldunków czy 

sprawozdań, chyba, że samorzutnie KP dostarczy informację na piśmie. Trzeba było też 

zachować ścisłą konspirację w kontaktach z nim, a wiadomości od niego nie wolno było 

wykorzystywać jako dowodu w sprawie, chyba, że kontakt poufny wyraził na to zgodę. Gdy 

okazywało się, że informacje przez niego przekazane są charakteru kontrwywiadowczego 

należało sprawę przedstawić odpowiedniemu pionowi WSW. Nie należało KP traktować 

jako informatora czy agenta WSW, z tego względu okresowo nie wypłacało się należności 

za współpracę, ale jednorazowo można go było wynagrodzić. Nie wolno było też dopuścić 

do masowego werbunku kontaktów poufnych, czy łamania zasad dobrowolności, a już 

szczególnie wplątywać KP w działalność przestępczą345. 

 Wytyczne te zaczęto realizować już w lipcu 1957 r. Szybko zorientowano się, że 

wprowadzenie kategorii KP do służby porządkowej dobrze przyczyniło się do wykrywania 

przestępczości. Wzrosła przez to liczba prowadzonych spraw dochodzeniowych. Zdano 

sobie sprawę, że dla lepszej konspiracji i swobodnej wymiany informacji z KP trzeba 

zorganizować większą liczbę miejsc spotkań (MS). Sama kategoria KP była jednak często 

źle rozumiana przez oficerów WSW, traktowano ją na zasadzie informatora 

sygnalizacyjnego346. Uznano, że szereg oficerów miała „tendencję do utożsamiania pracy na 

obiekcie z zadaniami b[yłych] oficerów informacji”. Próbowano przy tym korzystać z 

wyeliminowanych z sieci informatorów i agentów GZI, którzy się zdekonspirowali. U 

niektórych oficerów z kolei wystąpiła niechęć do korzystania z kontaktów poufnych w ogóle 

co nie owocowało zbytnimi sukcesami. Wynikało to także z niechęci i braku zaufania 

środowiska żołnierskiego do nowych służb, które bezpośrednio wywodziły się z Informacji 

                                                
344 AIPN, SWSW, 3426/90, Wytyczne w sprawie wykorzystania przez służbę porządkową WSW kontaktów 
poufnych [wprowadzone rozkazem szefa WSW nr 0122 z 29 VI 1957 r., opracowane przez ppłk Zdzisława 
Michałowskiego, zastępcę szefa Zarządu II SWSW], Warszawa 26 VI 1957 r., k. 335–336. 
345 AIPN, SWSW, 3426/90, Wytyczne w sprawie wykorzystania przez służbę porządkową WSW kontaktów 
poufnych [wprowadzone rozkazem szefa WSW nr 0122 z 29 VI 1957 r., opracowane przez ppłk. Zdzisława 
Michałowskiego, zastępcę szefa Zarządu II SWSW], Warszawa 26 VI 1957 r., k. 337–340. 
346 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0224 dot. wyników kontroli 
całokształtu pracy Zarządu WSW Śląskiego OW i podległych mu jednostek, 26 IX [19]57 r., k. 267–268; 
AIPN, SWSW, 2386/18340, Notatka służbowa, grudzień 1957 r., k. 37. 
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Wojskowej. Kierownictwo WSW ściśle nie precyzowało wytycznych do pracy z poufnymi 

kontaktami stawiając na inteligencję oficerów i podoficerów służby porządkowej, ich 

umiejętności zjednania sobie sympatii i zaufania w środowisku wojskowym. Kierownictwo 

w nowych wytycznych zasugerowało więc, że osoba traktowana jako kontakt nieoficjalny 

nie musi sobie zdawać z sprawy z tego, że w ten sposób współpracuje z WSW. Nie trzeba 

było od niej pobierać jakichkolwiek dokumentów czy zobowiązania, co nie stwarzało 

charakteru przymusu współpracy. Szefostwo WSW zaleciło stwarzać pozory 

przypadkowych spotkań i rozmów, najlepiej prowadzonych indywidualnie np. przy 

prowadzonym dochodzeniu. Przy przesłuchaniach czy rozmowach dochodzeniowych oficer 

miał typować osoby chętnie odpowiadające na pytania, które oficer WSW mógłby 

spróbować zaangażować także do innych spraw. Każdego kandydata należało analizować 

właśnie pod względem przydatności do konkretnych sprawy. Osoby takie można by 

traktować jako potencjalnych kandydatów na kontakty poufne. Szefostwo zalecało w 

przypadku osób cywilnych by werbować kontakty poufne z osób poprzednio karanych, a w 

przypadku żołnierzy, wśród tych którzy nie cieszą się najlepszą opinią. Takie osoby miały 

lepsze dotarcie do środowisk pozostających w kolizji z prawem. Kierownictwo WSW 

przestrzegało jednak, aby pamiętać, że do uzyskanych informacji od takich osób pochodzić 

bardzo krytycznie i ostrożnie347. 

 W marcu 1959 r. wprowadzono w pionie porządkowym sieć informacyjną 

(eksperymentalnie wprowadzonej już pod koniec czerwca 1958 r.)348. Spowodowane to było 

traktowaniem przez oficerów WSW kontaktów poufnych jako informatorów. Jednak szef 

WSW, gen. Aleksander Kokoszyn, obawiał się, że bez systematycznej kontroli i 

sprawdzania KP może dojść do naruszenia zasad pracy operacyjnej. Z tego względu zezwolił 

na werbunek żołnierzy, pracowników cywilnych i osób z tzw. otoczenia cywilnego w 

charakterze informatorów w pionie porządkowym WSW w oparciu o „Instrukcję o zasadach 

pracy kontrwywiadowczej w wojsku” z 1957 r., a ich rejestrację zgodnie z „Wytycznymi do 

prowadzenia ewidencji operacyjnej” z 1959 r. Werbunek był uzasadniony jeżeli dotyczył 

ustalenia sprawców kradzieży i niszczenia mienia wojskowego, rozpracowywania osób 

dopuszczających się przestępczej działalności oraz przy ważniejszych poszukiwaniach. Pion 

                                                
347 AIPN, SWSW, 3426/57, Pismo metodyczne o pracy z kontaktami poufnymi zastępcy szefa Zarządu II 
Szefostwa WSW, ppłk. Zdzisława Michałowskiego [zatwierdzone przez zastępcę szefa WSW, płk. Edwarda 
Radzieńczaka], 21 II 1958 r., k. 79–86. 
348 AIPN, SWSW, 2386/18168, Zarządzenie szefa WSW nr 0012 w sprawie wprowadzenia w pionie 
porządkowym Wojskowej Służby Wewnętrznej sieci informacyjnej oraz określenia sposobów uzyskiwania 
informacji o przestępczości w wojsku, 27 III 1959 r., k. 45–52. 
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porządkowy także uzyskał możliwość zakładania lokali konspiracyjnych do spotkań z 

informatorami. Do pracy z tajnymi współpracownikami mieli zostać wyznaczeni rozkazem 

oficerowie prowadzący pracę poszukiwawcze oraz inni oficerowie tego pionu jeżeli 

posiadają przygotowanie w tym zakresie (poza technikami kryminalistycznymi i 

podoficerami prowadzącymi dochodzenia karne). Odpowiedzialnymi za kontrolę pracy 

operacyjnej w terenie zostali wyznaczeni zastępcy szefów terenowych jednostek WSW oraz 

szefowie delegatur WSW349. Szef WSW uznał, że nie ma sensu opierać pracy operacyjnej 

na dwóch sieciach, stąd kazał zlikwidować sieć kontaktów poufnych, ale utrzymać doraźne 

kontakty z osobami które informują organa WSW sporadycznie. Znów kierownictwo 

postawiło na swobodę, inteligencję, samodzielność oficerów i podoficerów zawodowych 

(nadterminowych) WSW z myślą „o zapewnieniu jak największej operatywności organów 

WSW”350. 

 Od czerwca 1957 r. w pionie porządkowym można było prowadzić sprawy 

poszukiwania i zakładać na te sprawy materiały. Rozkazem szefa WSW nr 0087 z 26 marca 

1958 r. została wprowadzona „Instrukcję o prowadzeniu poszukiwań przez Wojskową 

Służbę Wewnętrzną”, która anulowała zarządzenie szefa WSW nr 00698/2/F z 1 czerwca 

1957 r. o wprowadzeniu teczek poszukiwania i pismo szefa Oddziału IV SWSW nr F-

004181/57 z 19 grudnia 1957 r. o sposobie rejestracji i przekazywania teczek poszukiwania. 

Instrukcja rozdzielała kompetencje poszukiwań na pion porządkowy i 

kontrwywiadowczy351. Służba porządkowa poszukiwała dezerterów, żołnierzy zbiegłych 

przed aresztowaniem, z więzień, aresztów i konwojów, czy uchylających się od odbywania 

kary oraz sprawców nadużyć w gospodarce wojskowej, włamań i kradzieży. Miała za 

zadanie odszukać zagubioną broń, amunicję i inny sprzęt bojowy. Pion kontrwywiadowczy 

miał za zadanie wszczynać i prowadzić poszukiwania agentów obcych wywiadów, 

terrorystów (dywersantów), członków podziemnych organizacji antykomunistycznych, 

                                                
349 Ibidem. Jednocześnie szef WSW zarządzeniem nr 0012 z 27 III 1959 r. anulował m.in.: „Wytyczne w 
sprawie wykorzystania przez służbę porządkową WSW kontaktów poufnych” z 1957 r. oraz „Pismo 
metodyczne o pracy z kontaktami poufnymi” także z 1957 r. Wraz w prowadzeniem nowej instrukcji 
kontrwywiadowczej w 1965 r. anulowano zarządzenie o sieci informacyjnej w pionie porządkowym. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0205 w sprawie uchylenia mocy 
obowiązującej aktów normatywnych, 31 VIII 1965 r., k. 515–516. 
350 AIPN, SWSW, 2386/18168, Wytyczne o sposobie uzyskiwania informacji o przestępczości w wojsku przez 
pion porządkowy WSW (załącznik do zarządzenia szefa WSW nr 0012 z 27 III 1959 r.), k. 49–52. 
351 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0087, 26 III 1958 r., k. 151. Brak 
jednak załączonej instrukcji. Zmiana nastąpiła rozkazem szefa WSW nr 0121 z 16 VI 1959 r., zob. AIPN, 
SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0121 w sprawie zmian w trybie 
poszukiwania przez Wojskową Służbę Wewnętrzną rzeczy utraconych w wyniku przestępstw, 16 VI 1959 r., 
k. 293–294. Samą instrukcję zob. AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań przez 
Wojskową Służbę Wewnętrzną, SWSW, Warszawa, marzec 1958. 
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sprawców kradzieży dokumentów stanowiących tajemnicę wojskową, zbiegłych figurantów 

spraw, które aktywnie były prowadzone, dezerterów spośród nieoficjalnych pracowników i 

agentury oraz osób w MOB-ach, szyfrach i innych kluczowych komórkach, które miały 

dostęp do tajemnicy wojskowej352. Kolejna instrukcja o prowadzeniu poszukiwań w 

organach WSW została wprowadzona 7 sierpnia 1962 r. zarządzeniem szefa WSW nr 04353. 

W tej instrukcji podział był mniej szczegółowy, jeżeli wstępne czynności poszukiwawcze i 

wyjaśniające nie doprowadziły do ustalenia sprawcy, zakładano sprawę operacyjnego 

poszukiwania, które prowadził oficer KW – jeżeli przestępstwo miało charakter polityczny, 

oficer dochodzeniowo-śledczy jeżeli przestępstwo miało charakter kryminalny354. 

 Poszukiwania wszczynał i prowadził terenowy organ WSW według miejsca 

stacjonowania jednostki wojskowej, którą ten obsługiwał, za listem gończym 

(zarządzeniem) sądu lub prokuratora, zawiadomieniem komendanta garnizonu, dowódcy 

jednostki lub organów MO, a także decyzją samego szefa organu terenowego WSW355. 

Instrukcja z 1962 r. dodawała, że to szef organu terenowego WSW decydował, który pion 

miał wszcząć poszukiwania356. Poszukiwanie prowadzono na podstawie planu czynności 

zatwierdzonego przez szefa organu WSW. Wykorzystywano przy tym wszelkie środki pracy 

operacyjnej i podejmowano odpowiednie przedsięwzięcia specjalne. Pracę operacyjną 

służba porządkowa opierała na kontaktach poufnych. Prowadząc poszukiwania należało 

współdziałać z organami MO, KBW i WOP. Przy czym przedsięwzięcia specjalne 

prowadzone w tzw. otoczeniu powinny być uzgadniane z organami MO. Im też, jeżeli 

wymagało tego dobro sprawy, przekazywano materiały, które prowadził organ WSW. Przy 

ucieczce podejrzanego za granicę służba porządkowa powiadamiała Zarząd II SWSW357. 

 Poszukiwania według instrukcji z 1958 r. dzieliły się na: doraźne (trwające nie dłużej 

niż 14 dni, prowadzone za wyjątkowo groźnymi przestępcami), długofalowe (wszczynane 

                                                
352 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań… [1958 r.], s. 7–8. Zob. też: AIPN, 
SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań przez Wojskową Służbę Wewnętrzną, SWSW, 
Warszawa, sierpień 1962, s. 5. 
353 AIPN, SWSW, 3426/77, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 04 w sprawie prowadzenia 
poszukiwań przez Wojskowa Służbę Wewnętrzną, 7 VIII 1962 r., k. 14–15. Brak załączonej instrukcji. Samą 
instrukcje zob. AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań… [1962 r.], s. 5–22. 
354 AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 9. Oddział III Zarządu I 
SWSW organizował i nadzorował poszukiwania realizowane przez pion kontrwywiadu, natomiast Oddział III 
Zarządu II SWSW organizował i nadzorował całość pracy poszukiwawczej w pionie dochodzeniowo-
porządkowym. Zob. ibidem, s. 10. 
355 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1958 r.], s. 8.  
356 AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 6. 
357 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1958 r.], s. 10. Według instrukcji z 
1962 r. organizował i nadzorował poszukiwanie osób poza granicą PRL Oddział II Zarządu I Szefostwa WSW. 
Zob. AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 9 oraz 10. 
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było po zawieszeniu postępowania karnego przez sąd lub prokuratora) oraz krótkofalowe 

(prowadzone na osoby, które dokonały mniejszej wagi przestępstw, z równoczesnym 

wszczęciem postępowania przygotowawczego). Przy poszukiwaniach doraźnych, a 

szczególnie długotrwałych, zakładano teczkę poszukiwania, natomiast przy krótkotrwałych 

materiały nagromadzone (np. plany, notatki, zdjęcie, rysopis, zakwestionowana 

korespondencja itp.) gromadziło się z materiałami pomocniczymi dochodzenia. Przy 

każdych z trzech rodzajów poszukiwań mógł we wstępnej fazie występować pościg (np. 

podczas ucieczki z konwoju). W pościgu wykorzystywano psa śledczego, zakrytych 

posterunków, obserwacji oraz kontakty poufne i agenturę. Mogły w niej uczestniczyć organa 

MO i WOP358.  

 Według instrukcji z 1962 r. poszukiwania miały następujące formy: pościg, 

poszukiwanie nadzwyczajne i zwyczajne. Pościg, podobnie jak przy pierwszej instrukcji, 

pełnił wstępną i doraźną funkcję poszukiwania. Szef danego organu WSW informował 

prokuratora wojskowego o wszczęciu pościgu oraz miejscowe organa MO, a także 

poszczególne jednostki WSW, MO, KBW i WOP stacjonujące na terenie, na którym 

przebywa uciekinier, za którym prowadzony jest pościg. Poszukiwanie nadzwyczajne 

(powinno trwać nie dłużej niż dwa miesiące) prowadzono za niebezpiecznymi przestępcami 

(zaliczano do nich morderców, dezerterów z bronią, grupę dezerterów bez broni, 

ukrywających się sprawców poważniejszych nadużyć i kradzieży). Na określonym obszarze 

zarządzał je szef zarządu WSW OW (równorzędnego) lub szef terenowej jednostki WSW 

(oddziału lub wydziału). Natomiast na terenie całego kraju lub jego części szef Oddziału III 

Zarządu II SWSW. Do poszukiwania nadzwyczajnego włączano aktywnie organy terenowe 

WSW, MO, KBW i WOP. Poszukiwanie zwyczajne prowadzi się w momencie nie ujęcia 

sprawców ściganych poszukiwaniem nadzwyczajnym oraz wobec wszystkich sprawców lub 

osób podejrzanych co do których nie zachodziła potrzeba wszczynania poszukiwania 

nadzwyczajnego. Poszukiwanie wszczynał szef terenowego organu WSW, który wysyłał 

wniosek do Komendy Powiatowej MO (bądź równorzędnej) w miejscu ostatniego 

zamieszkiwania poszukiwanego (bądź został z tego miejsca powołany do służby 

wojskowej). Wraz z wnioskiem należało w ciągu czternastu dni nadesłać list gończy lub 

zarządzenie poszukiwania wydane przez sąd lub prokuratora wojskowego. Niedosłanie listu 

gończego w ciągu miesiąca powodowało zaniechanie wszelkich poszukiwań359.  

                                                
358 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1958 r.], s. 11–13. 
359 AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 6–8. 
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 W przypadku znalezienia broni, łusek lub pocisku na miejscu przestępstwa lub 

wypadku organa WSW zabezpieczały je i przesyłały wraz z dwoma egzemplarzami 

meldunku za pośrednictwem nadrzędnego zarządu WSW (równorzędnego) do Zakładu 

Kryminalistycznego KG MO (podobnie w przypadku znalezienia innych przedmiotów bądź 

narzędzi), gdzie dokonywano ekspertyzy przedmiotów i sprawdzenia w registraturze broni i 

pocisków360. Trzeci egzemplarz meldunku przesyłany był przez zarząd terenowy WSW do 

Zarządu II SWSW. Jakiekolwiek zaginięcia broni i amunicji zgłaszane były przez 

oddziały/wydziały terenowe WSW do Zarządu II SWSW meldunkiem specjalnym. 

Dodatkowo wypełniano dwa egzemplarze karty o symbolu E-38. Po odzyskaniu broni 

oddziały/wydziały terenowe WSW zawiadamiały Zarząd II SWSW, a ten informował 

Zakład Kryminalistyczny KG MO oraz wyłączał kartę o symbolu E-38 z kartoteki361. 

 Druga instrukcja o prowadzeniu poszukiwań wprowadzała szczegółowo przepisy 

dotyczące meldunku specjalnego, który sporządzały wydziały/oddziały WSW w momencie 

wszczęcia poszukiwań tajnych współpracowników, osób rozpracowanych oraz 

dopuszczonych do prac tajnych, a także ucieczki osób poszukiwanych za granicę PRL, 

dezercji oficerów, podoficerów zawodowych (nadterminowych), bądź dezercji grupowej (z 

bronią i bez broni), zaginięcia tajnych dokumentów lub broni i amunicji oraz w przypadku 

włamań przynoszących duże straty w mieniu wojskowym. Meldunki specjalne miały być 

opracowane według odpowiedniego schematu (oprócz opisu zdarzenia i dokładnych danych 

personalnych osób które dopuściły się dezercji bądź włamania należało podać wszelkie dane 

o założeniu SOP, wykonane dotychczas przedsięwzięcia i wskazanie który pion prowadzi 

poszukiwania). Meldunki specjalne sporządzano w trzech egzemplarzach i wysyłano 

natychmiast po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku do zarządu WSW OW 

(równorzędnego) bądź Zarządu I lub Zarządu II SWSW, w zależności, który pion prowadził 

poszukiwania (trzeci egzemplarz pozostawał w aktach jednostki wysyłającej meldunek). W 

przypadku ujęcia sprawcy/dezertera bądź odnalezienia zagubionych/skradzionych rzeczy 

należało wysłać meldunek uzupełniający362. 

                                                
360 Późniejsza instrukcja doprecyzowała, że należy broń przestrzelić a zabezpieczone odpowiednio łuski w 
ilości trzech sztuk przesłać do ekspertyzy do Zakładu Kryminalistyki KG MO w Warszawie. Chyba, że 
odnaleziona broń nie figurowała w żadnej ewidencji, wtedy należało ją zabezpieczyć i przesłać do Zarządu II 
SWSW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 9. 
361 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1958 r.], s. 13–15. 
362 AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 12. 
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 Teczkę poszukiwania rejestrowało się w sekretariacie właściwego oddziału/wydziału 

terenowego WSW, który prowadził poszukiwanie (albo podległa mu delegatura363) oraz w 

Oddziale II zarządów WSW OW (równorzędnych). Instrukcja przewidywała określone 

dokumenty które powinny znaleźć się w teczce: 

 – wniosek o założenie teczki (zatwierdzony przez szefa terenowego 

oddziału/wydziału WSW); 

 – plany czynności poszukiwawczych wraz z adnotacjami o rezultatach tych 

poszukiwań; 

 – dokument końcowy z dochodzenia lub śledztwa (jeżeli było prowadzone); 

 – odpisy materiałów dochodzenia lub śledztwa mające istotne znaczenie dla 

poszukiwania; 

 – inne materiały uzyskane w toku postępowania przygotowawczego (np. fotografie, 

rysopis, ustalone adresy), 

 – dane dotyczące kradzieży bądź nadużycia (np. odpis protokołów pokontrolnych, 

anonimy, notatki o uzyskanych danych lub sygnałów drogą operacyjną); 

 – zebrane rękopisy dla osób podejrzanych lub inne materiały porównawcze które 

można by poddać ekspertyzie; 

 – korespondencja; 

 – informacje o postępach w poszukiwaniu. 

 Teczki dotyczące poszukiwań zakończone pozytywnymi rezultatami niszczono 

protokolarnie po upływie roku od daty zakończenia sprawy. Natomiast teczki poszukiwań 

które zostały zaniechane w wyniku niemożności odnalezienia broni po upływie roku od daty 

zaniechania przesyłano do Oddziału II zarządów WSW OW (równorzędnych), które to 

składały teczkę do archiwum Szefostwa WSW364. 

 Każdy oddział/wydział oraz delegatura prowadziły dziennik (skorowidz) osób 

poszukiwanych, dziennik ewidencji skradzionej (zagubionej) broni, amunicji lub innego 

sprzętu, teczkę materiałów publikacji poszukiwań ogólnokrajowych oraz nadsyłanych 

poszukiwań przez Szefostwo WSW. Wydziały/oddziały WSW prowadziły także dziennik 

ewidencji (rejestr) teczek poszukiwania, w którym rejestrowano poszukiwania własne oraz 

podległych delegatur. Oddziały II zarządów WSW OW (równorzędny) prowadziły 

identyczne dzienniki i teczki co ich wydziały/oddziały terenowe. Natomiast w Zarządzie II 

                                                
363 Instrukcja z 1962 r. przewidywała również prowadzenie poszukiwań przez Sekcje WSW. Zob. AIPN, 
SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 9. 
364 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1958 r.], s. 15–16. 
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Szefostwa WSW prowadzona była kartoteka osób poszukiwanych przez wojskowe organy 

prokuratury i sądów w skali ogólnokrajowej oraz kartoteka skradzionej bądź zaginionej 

broni (ewidencjonowane na kartkach o symbolu E-38). Dodatkowo prowadzona była 

ewidencja poszukiwań zaginionej lub skradzionej amunicji i sprzętu bojowego oraz teczki 

zagadnieniowe poszukiwań w sprawach broni i amunicji oraz dezerterów i innych osób 

poszukiwanych365. 

 W styczniu 1960 r. natomiast w pionie porządkowym uporządkowano operacyjno-

ewidencyjne wydając w tej sprawie zarządzenie. Zarządzenie szefa WSW wprowadzało 

możliwość prowadzenia spraw ewidencji operacyjnej: sprawę operacyjnego rozpracowania 

(SOR) i sprawę operacyjnego poszukiwania (SOP). SOR zakładano na grupę bądź 

pojedynczą osobę (ewentualnie także gdy sprawcy przestępstwa są nieznani) co do których 

otrzymano dane świadczące o popełnieniu przestępstwa charakteru kryminalnego, a dane te 

nie były dostateczne do wszczęcia postępowania przygotowawczego lub postępowanie 

umorzono z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa lub zebrania niedostatecznych 

dowodów, a istniały przesłanki, że można takie materiały zebrać przy zastosowaniu 

przedsięwzięć operacyjnych. Natomiast SOP zakładano gdy sprawcy przestępstwa są znani, 

ale ukrywają się bądź zachodziła konieczność odnalezienia skradzionej lub zagubionej 

broni, amunicji oraz innego mienia wojskowego366. 

 W drugiej instrukcji z 1962 r. utrzymano karty o symbolu E-38 zawiadamiające o 

kradzieży bądź zaginięciu broni – wypełniane teraz w trzech egzemplarzach, z czego dwa 

dołączano do meldunku specjalnego wysyłanego do Zarządu II SWSW, a jeden do zarządu 

WSW OW (równorzędnego). Dodatkowo wprowadzono karty o symbolu KD-1 

zawiadamiające o dezercji, wypełniane w dwóch egzemplarzach (dla Zarządu II SWSW i 

zarządu OW WSW lub równorzędnego), KD-2 zawiadamiające o ujęciu dezertera bądź jego 

dobrowolnym zgłoszeniu się, Sr-6 zawiadamiające o kradzieży lub zaginięciu przedmiotów 

oznakowanych z mienia wojskowego (karta koloru niebieskiego) lub o poinformowaniu o 

przedmiotach lub sprzęcie niewiadomego pochodzenia znajdującego się w jednostce 

wojskowej (karta koloru białego), Ew-53 przesyłana w celu wyłączenia kraty Sr-6. Na 

podstawie kart o symbolu KD-1, KD-2, E-38 Zarząd II oraz zarządy WSW OW 

(równorzędne) prowadziły kartoteki dezerterów i utraconej broni. Natomiast w terenowych 

                                                
365 Ibidem, s. 16–17. 
366 AIPN, SWSW, 2386/31261, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 02 w sprawie 
prowadzenia spraw ewidencji operacyjnej w pionie porządkowym Wojskowej Służby Wewnętrznej, 22 I 1960 
r., s. 322–326. 



523 

wydziałach/oddziałach WSW prowadzono dzienniki ewidencji dezerterów i utraconej broni. 

Oddział II Zarządu I SWSW był zobligowany do rejestrowania na podstawie meldunków 

specjalnych osoby zbiegłe poza granicę PRL (zgłaszano je do kartotek MSW i Biura 

Rejestracji Cudzoziemców), a Oddział II Zarządu I SWSW analogicznie prowadził rejestr 

zaginionych dokumentów niejawnych WP367. 

 Zadaniem oddziałów/wydziałów WSW terenowych była dodatkowo kontrola 

poważniejszych poszukiwań prowadzona przez podległe im delegatury WSW. Podobnie 

kontrole nad wydziałami/oddziałami sprawował zarząd WSW OW (równorzędny), który 

brał udział w poważniejszych poszukiwaniach, kiedy wymagała tego koordynacja czynności 

między organami WSW i MO. Zarząd II Szefostwa WSW organizował, koordynował i 

kontrolował całość pracy poszukiwawczej, bezpośrednio kontrolował najważniejsze 

poszukiwania i udzielał ewentualnej pomocy praktycznej, brał także udział w poszukiwaniu 

najbardziej niebezpiecznych przestępców, utrzymywał także kontakt z wojskowym 

organami sprawiedliwości oraz MSW368. Według instrukcji z 1962 r. Szefostwo WSW i 

zarządy WSW OW (równorzędne) w momencie przejęcia kontroli nad sprawą operacyjnego 

poszukiwania miały za zadanie zakładania teczki kontrolnej, którą po zakończeniu sprawy 

włączano do SOP369. 

 Ze względu na przyrost liczby pojazdów mechanicznych w wojsku, które korzystały 

z dróg publicznych, powołano także inspektorską służbę samochodową WSW, a przy 

poszczególnych garnizonach nieetatowych inspektorów samochodowych MON z jednostek 

wojskowych i kadry WSW370. Do zadań inspektorów samochodowych należało nie tylko 

utrzymanie właściwej dyscypliny ruchu drogowego i systematycznej kontroli w garnizonach 

i na drogach publicznych, ale także prowadzenie tzw. pracy profilaktyczno-propagandowej 

oraz wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych dokonywanych przez kierowców 

wojskowych. Inspektorami samochodowymi byli oficerowie i podoficerowie zawodowi 

oraz podoficerowie nadterminowi371. Od 1 września 1958 r. inspektorzy samochodowi mieli 

                                                
367 AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 12–13. 
368 AIPN, SWSW, 2386/30793, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1958 r.], s. 17–18. 
369 AIPN, SWSW, 2386/30659, Instrukcja o prowadzeniu poszukiwań…[1962 r.], s. 11. 
370 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 07/C w sprawie kandydatów 
na nieetatowych inspektorów samochodowych MON z pośród kadry WSW, 28 IV 1958 r., k. 13–14. 
371 Zob. chociażby AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0210 w sprawie 
wyróżnienia oficerów i podoficerów zawodowych (nadterminowych) WSW będących nieetatowymi 
inspektorami samochodowymi MON, 5 X 1961 r., k. 168–169. 
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prawo kontrolować również pojazdy z jednostek Wojsk Wewnętrznych372. To rozwiązanie 

okazało się dość skuteczne373.  

 Na początku 1958 r. zakupiono na potrzeby pracy inspektorów samochodowych 

aparaty fotograficzne, które miały być używane do robienia zdjęć w przypadku wypadków 

drogowych i „ciekawszych” kontroli (czyli według organów WSW np. nietrzeźwy kierowca, 

niechlujnie ubrany itp.). Fotografie te miały być wysyłane do Zarządu II Szefostwa, co 

jednak robiono z dużym oporem374. 

 Dodatkowo zarządzeniem szefa WSW utworzono w 1958 r. 13. Kompanię Regulacji 

Ruchu i Służby Porządkowo-Ochronnej, która miała być wykorzystywana do zadań 

taktycznych. Podporządkowano ją szefowi Zarządu WSW WOW, natomiast zadania miała 

realizować na polecenie dowódcy Warszawskiego OW lub 1. Warszawskiej Dywizji 

Zmechanizowanej. Do 15 maja miała być skompletowana kompania złożona z oficerów, 

podoficerów nadterminowych i żołnierzy służby zasadniczej375. Dowództwo nad nią objął 

kpt. Adam Brodawka. Tą eksperymentalną 13. Kompanię Regulacji Ruchu i Służby 

Porządkowo-Ochronnej WSW 1. WDZ przekształcono jeszcze w grudniu tego samego roku 

na 1. Kompanię Regulacji Ruchu WSW pozostawiając dowództwo bez zmian376. Od tej pory 

1. Kompania podlegała bezpośrednio pod Szefostwo WSW i realizowała zadania według jej 

wytycznych. 

 W dniach 28–30 października 1960 r. została zwołana do Krakowa przez szefa WSW 

narada oficerów WSW wydzielonych do konwojowania i patrolowania. Na naradzie 

podsumowano ostatnie trzy lata pracy organów WSW oraz wymieniono się 

doświadczeniami. Szef WSW chciał także aby ujednolicono metody pracy i działania służby 

patrolowej i konwojowej377. Nad całością narady czuwał szef Zarządu II SWSW, płk. 

Mieczysław Turkiewicz. 

                                                
372 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 016/C w sprawie 
wykonywania kontroli drogowej wojskowych pojazdów mechanicznych jednostek Wojsk Wewnętrznych 
przez inspektorów samochodowych WSW, 25 VIII 1958 r., k. 26–27. 
373 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0228, 22 IX 1960 r., k. 152–
154. 
374 AIPN, SWSW, 2386/25453, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Edwarda Radzieńczaka nr 6/C do szefów 
Zarządów (Oddziału) WSW, 21 III 1958 r., k. 9. 
375 AIPN, SWSW, 3426/74, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 08/C o utworzeniu 
eksperymentalnej kompanii regulacji ruchu i służby porządkowo-ochronnej, 30 IV 1958 r., k. 15. 
376 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 016, Warszawa 28 I 1959 r. 
377 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 245 w sprawie narady 
służbowej oficerów WSW wydzielonych do pełnienia służb: patrolowej i konwojowej, 10 X 1960 r., k. 194–
198; ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 266, 7 XI 1960 r., k. 238. 
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 Szczególnie rażące naruszenie przepisów instrukcji o zasadach i sposobie pełnienia 

służby patrolowej doszło w Delegaturze WSW Orneta (podległa Oddziałowi WSW Elbląg), 

gdzie żołnierze rozlokowani w jednym budynku z posterunkiem MO udzielali 

funkcjonariuszom pomocy w zatrzymaniu, doprowadzaniu i osadzaniu w areszcie osób 

cywilnych. Wobec braku jakiejkolwiek kontroli przełożonych sześciu żołnierzy WSW 

nadużywało swoich uprawnień i dopuściło się do nieuzasadnionego zatrzymywania osób, 

bicia i kopania aresztowanych, oblewania ich wodą oraz stosowania innych szykan. 

Odpowiedzialność za brak kontroli nad przełożonymi spadła na szefa Oddziału WSW w 

Elblągu, ppłk. Feliksa Grozowskiego oraz jego zastępcy ds. porządkowych, ppłk. 

Władysława Krukierka. Samymi zaś żołnierzami delegatury WSW w Ornecie oraz jej 

szefem, kpt. Bronisławem Guzalem zajęła się wojskowa prokuratura POW378. 

 Ze służbą patrolową WSW były ciągłe problemy. Żołnierze nie znali przepisów i 

regulaminów. Nie wszyscy też posiadali odpowiednie kwalifikacje. Stąd szef WSW nakazał 

przyjrzeć się żołnierzom służby patrolowej jednostek WSW i zarządzić sprawdzenie 

komisyjne znajomości instrukcji i regulaminów379. Efekty te były jednak połowiczne. 

Kierownictwo WSW dalej miało zastrzeżenia do pełnienia służby wewnętrznej i patrolowej 

w 90. Kompanii Samochodowej, plutonie ochrony Szefostwa WSW i kompanii patrolowej 

Oddziału WSW Warszawa (poprawa nastąpiła w Batalionie Ochronnym WSW oraz w 1. 

Kompanii Regulacji Ruchu). Stąd szef WSW nakazał szefowi Zarządu II SWSW opracować 

instrukcje przeprowadzania kontroli w poszczególnych pododdziałach i wyznaczyć do tego 

oficerów380. Instrukcja taka została napisana przez ppłk Władysława Andersta, szefa 

Oddziału II Zarządu II SWSW, i zatwierdzone przez szefa Zarządu II SWSW, płk. 

Mieczysława Turkiewicza w dniu 5 stycznia 1961 r. Instrukcja nakładała na oficera 

kontrolującego pełnienie służby wewnętrznej i patrolowej obowiązek sprawdzanie 

przestrzegania porządku dnia, stopnia przygotowania żołnierzy WSW, odprawy, znajomości 

obowiązków, porządku i czystości rejonu zakwaterowania, wyglądu zewnętrznego, 

zachowania się żołnierzy WSW poza rejonem zakwaterowania, działania patroli na trasach 

oraz wpisywania raportów oficerów dyżurnych uwag dotyczących niedociągnięć i braków. 

                                                
378 AIPN, SWSW, 2386/18165, Referat dot[yczący] stanu pracy Wojskowej Służby Wewnętrznej, b.d. [1960 
r.], k. 7; AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0109, 26 V 1961 r., k. 218–
219. 
379 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 250 w sprawie usprawnienia 
służby patrolowej w jednostkach WSW, 18 X 1960 r., k. 208–210. 
380 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 3, 6 I 1961 r., k. 5–7. 
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Każdorazowo po kontroli oficerowie mieli sporządzać meldunek pisemny i przekładać go 

szefowi Zarządu II Szefostwa WSW381. 

 Służba dochodzeniowa, operacyjno-poszukiwawcza i porządkowa była dość mocno 

obciążona zadaniami. Tym bardziej, że od 1958 r. organa WSW zaangażowano do pomocy 

w przeciwdziałaniu wykroczeń na dworcach kolejowych i w pociągach PKP382. Stąd szef 

WSW powołał komisje, której celem było zbadanie ustawień etatowych i dokonania 

możliwości przesunięć żołnierzy aby zniwelować dysproporcje w pracy (szczególnie 

dotyczyło to delegatur WSW). Komisja w składzie: kpt. Bogusław Broda (przewodniczący 

komisji, zastępca szefa Oddziału II Zarządu II SWSW), mjr. Zygmunt Świątkowski (szef 

Wydziału III Oddziału IV SWSW), kpt. Władysław Kuboń (pomocnik szefa Oddziału III 

Zarządu II SWSW) miała do 15 lipca 1961 r. przesłać szefowi WSW swoje wnioski z pracy. 

Badania miały dotyczyć okresu od 1959 r. do 31 maja 1961 r.383. 

 Największą trudność organom WSW przysparzała służba zasadnicza. Ilość czasu i 

środków potrzebnych do zapanowania nad żołnierzami służby zmiennej była 

niewspółmierna i przesłaniała często rzeczywistą osłonę wojska przed penetracją 

przeciwnika, czyli zasadniczą rolę, jaką powinna spełniać WSW. Już w samym 1957 r., od 

momentu powstania do września, w Zarządzie WSW SOW ujęto 188 dezerterów384. 

 Jak wyglądały tego typu działania WSW pokazują poniższe przykłady. W nocy z 17 

na 18 grudnia 1958 r. czterech żołnierzy z 69. Batalionu Lotniczo-Technicznego w 

Tomaszowie Mazowieckim (podległego Oficerskiej Szkole Lotniczej w Radomiu) zbiegło 

zabierając ze sobą 4 pistolety maszynowe i 3780 szt. amunicji. W organach WSW powołano 

grupę operacyjną w składzie ppłk. Józef Gancarz, kpt. Feliks Kwiatkowski, kpt. Mieczysław 

Czajka i kpt. Leon Skora, która to we współpracy z organami MO ujęła dezerterów dopiero 

w dniach 7 i 8 stycznia 1959 r.385 

 Z kolei 18 lutego 1959 r. trzech szeregowych z 52. Batalionu Radiotechnicznego w 

Krzesinach k. Poznania (prawdopodobnie podległy 62. Pułkowi Lotnictwa Myśliwskiego 

OPL) dokonało dezercji z bronią i ukrywało się w Szprotawie. Grupa operacyjna złożona z 

                                                
381 AIPN, SWSW, 3426/64, Instrukcja oficera kontrolującego pełnienie służby wewnętrznej i patrolowej w 
Oddziałach i pododdziałach WSW na terenie m[iasta] stołecznego Warszawy, 5 I 1961 r., k. 8–9. 
382 AIPN, SWSW, 2386/25453, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Edwarda Radzieńczaka nr 7/C do szefów 
Zarządów (Oddziału) WSW, 26 III 1958 r., k. 10–11. 
383 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0121 w sprawie zbadania 
ustawienia etatowego w oddziałach (wydziałach) WSW i podległych delegaturach w zakresie pionu 
dochodzeniowo-porządkowego, 10 VI 1961 r., k. 236–237 
384 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0224 dot. wyników kontroli 
całokształtu pracy Zarządu WSW Śląskiego OW i podległych mu jednostek, 26 IX [19]57 r., k. 268. 
385 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012 w sprawie udzielenia 
wyróżnień, 19 I 1959 r., k. 18. 
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por. Stanisława Kubiaczyka, por. Mieczysława Łaty, st. sierż. Józefa Grossera oraz 

kilkunastu innych żołnierzy z Oddziału WSW Żagań wraz z patrolami MO otoczyło pole, 

na którym przebywali dezerterzy ukrywając się w stogu słomy. Jeden z nich został szybko 

ujęty, ale pozostała dwójka zaczęła stawiać dwugodzinny opór używając broni (6 pistoletów 

TT wraz z amunicją). Ostatecznie udało się grupie operacyjnej WSW opanować sytuację nie 

oddając żadnego strzału w stronę dezerterów386. 

 Jak jednak nieskuteczne było pilnowanie żołnierzy służby zasadniczej przez służbę 

porządkową WSW niech świadczy rozkaz ministra obrony narodowej w sprawie 

zwiększenia kontroli nad dyscypliną i porządkiem wojskowym nr 012/MON z 11 kwietnia 

1960 r. Stąd szef WSW rozkazał zwiększenie ilości patroli w małych garnizonach z dobrze 

wyszkolonymi oficerami bądź podoficerami służby porządkowej których należało 

dodatkowo wyposażyć w motocykle. Sugerował także aby dodatkowo zabezpieczyć liczbę 

patroli WSW w planowanych imprezach przy jednostkach wojskowych, w których mogą 

wziąć udział żołnierze służby zasadniczej oraz uaktywnić współpracę z patrolami MO. 

Nakazał systematycznie informować dowódców o wypadkach i obniżeniu dyscypliny 

spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Przypomniał, żeby osoby karane nie kierować do 

jednostek gospodarczych (składnic, magazynów itp.) według zarządzenia szefa Sztabu 

Generalnego WP nr 58/Sztab z 27 sierpnia 1959 r.387 

 Praca dochodzeniowa został przydzielona do pionu porządkowego, stąd wielu 

młodych oficerów po krótkich przeszkoleniach trafiło od razu do służby w tym pionie i 

widać było wyraźnie, że mimo szkoleń i kursów, nie dawali sobie rady z przesłuchaniami, 

jak i pisaniem protokołów. Ciekawym przykładem jest tu osoba kpt. Henryka Wartaka, 

pomocnika szefa Oddziału WSW Warszawa ds. porządkowych, który podczas prowadzenia 

dochodzenia nie był w stanie dobrze przesłuchać świadków ani protokołować ich zeznań. 

Co więcej, podrobił ostatecznie podpis świadka, nie chcąc go ponownie wzywać do 

Warszawy. Mimo umorzonego postępowania prokuratorskiego przeciwko niemu został 

ukarany przez szefa WSW wyznaczeniem na niższe stanowisko służbowe – dowódcy 

plutonu kompanii piechoty Oddziału WSW Warszawa388.  

                                                
386 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 058 w sprawie udzielenia 
wyróżnień żołnierzom Oddziału WSW Żagań, 2 IV 1959 r., k. 148–149. 
387 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-104 w sprawie zwiększenia 
kontroli nad przestrzeganiem przez żołnierzy dyscypliny i porządku wojskowego w małych garnizonach, 13 V 
1960 r., k. 263–264. 
388 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0133, Warszawa 30 VI 1959 r., 
k. 319. 
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 Z pierwszych lat działalności WSW zachowało się niewiele materiałów dotyczących 

spraw operacyjnego poszukiwania. Możemy jednak odzwierciedlić metody poszukiwania 

broni na podstawie materiałów zebranych przez Grupę Operacyjno-Dochodzeniową „P-64” 

KMO m.st. Warszawy, która ściśle współpracowała z WSW389. Sprawa krypt. „P-64” 

dotyczyła czterech poważnych przestępstw dokonanych w Warszawie w latach 1957–1964, 

w których sprawcy nie zostali ujęci. Posługiwali się oni skradzioną bronią. W toku tych 

śledztw organa milicji często korzystały z pomocy WSW. Dla lepszej koordynacji 

przedsięwzięć organów szczególnie na odcinku wojska lub osób z wojskiem związanych 

szef WSW postanowił powołać grupę operacyjną w składzie: płk Marian Cimoszewicz 

(kierownik grupy), ppłk Włodzimierz Kozarzewski i mjr Jan Banach390.  

 W 1965 r. Wydział WSW 11. DLM poszukiwał broni zagubionej 8 września przez 

kpr. nadt. Leona Kawę, który w stanie nietrzeźwym zostawił ją w lesie przy torach wraz z 

czapką i pasem. W poszukiwaniach brały udział dwa psy tropiące wraz z żołnierzami KBW. 

Ponieważ przeszukiwanie lasu nic nie dało, oficer WSW (starszy pomocnik szefa wydziału 

ds. dochodzeniowych) założył 20 września 1965 r. Sprawę Operacyjnego Poszukiwania 

krypt. „Łazik” i rozpoczął ustalenia kto mógł przechodzić ścieżką obok torów i zabrać 

pistolet. Rozpytywał więc miejscową ludność i dokonywał rekonesansu trasy kaprala. 

Ostatecznie broń została odnaleziona w lesie, ale w zupełnie innym miejscu niż wskazywał 

kpr. Kawa. SOP zakończono w grudniu 1965 r. po wydaniu wyroku przez Wojskowy Sąd 

Garnizonowy w Poznaniu391. 

 Część poszukiwań przejmował pion kontrwywiadowczy. Tak było w przypadku 

ucieczki z 3 na 4 lipca 1956 r. szer. Józefa Przybyło, który pełniąc służbę wartowniczą przy 

magazynie polowym amunicji artyleryjskiej 118. PAA oblał skrzynie benzyną, podpalił je, 

a następnie zbiegł z bronią i 70 sztukami amunicji. Poszukiwania ze względu na pogodę nie 

dały pozytywnych rezultatów. Dopiero dzięki zaangażowaniu pionu kontrwywiadu i 

systematycznej pracy z agenturą udało się ustalić miejsce przebywania szer. Przybyło, a 

poprzez kombinację operacyjną, która polegała na zalegalizowaniu grupy operacyjnej WSW 

                                                
389 Zob. na ten temat: AIPN, Komenda Główna Milicji Obywatelskiej, 4010/1, Pisma ogólne dot. GOD P-64 
[za lata 1965–1970]. 
390 AIPN, SWSW, 3426/70, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 081, 22 III 1965 r., k. 129–130. 
Mjr Jan Banach został wyróżniony przez szefa WSW za zaangażowanie i współpracę z MO. Zob. AIPN, 
SWSW, 2386/18183, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 335, 30 XII 1965 r., k. 878–879. 
391 AIPN, SWSW, 2386/5999, Sprawa Operacyjnego Poszukiwania nr 1229 krypt. „Łazik”, 1965 r. 
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jako pracowników geodezyjnych wykonujących pomiary w terenie spowodowało 

ostatecznie zatrzymanie podejrzanego (19 marca 1957 r.)392. 

 W 1962 r. z magazynu uzbrojenia 73. pz 5. DPanc skradziono broń, noże, granaty i 

kilka tysięcy sztuk amunicji. W wyniku tego incydentu szef Zarządu WSW SOW powołał 

grupę operacyjną, która po dwóch latach poszukiwań i zastosowania różnych przedsięwzięć 

operacyjno-śledczych, a także przy ścisłej współpracy z MO ujęła w listopadzie 1964 r. 

sprawców (2 żołnierzy i 8 cywilów) i odzyskała skradzione rzeczy393. 

 W związku ze zmianą systemu pełnienia służby wartowniczej i redukcją tej służby 

w czerwcu 1967 r. minister obrony narodowej nałożył na szefa WSW obowiązek 

sprawowania ogólnego nadzoru nad całym systemem ochrony obiektów wojskowych ze 

szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia składnic oraz przeprowadzenia wraz z szefem 

Sztabu Generalnego dalszych badań nad usprawnieniem ochrony obiektów wojskowych z 

uwzględnieniem środków technicznych i przedsięwzięć maskujących. Zmiany dotyczyły 

trybu pełnienia służby wartowniczej poprzez zastąpienie posterunków stałych posterunkami 

ruchomymi oraz mechanizacji prac przeładunkowych co spowodowało zmniejszenie stanu 

etatowego394.  

 W WSW przeprowadzano okresowe kontrole zarówno pracy kontrwywiadowczej, 

jak i dochodzeniowo-porządkowej. Oceny z tych kontroli były różne. Wytykano często 

niedociągnięcia w pracy i prowadzeniu materiałów. Przykładowe kontrole zostały opisane 

poniżej: 

 W dniach 3–12 listopada 1960 r. została przeprowadzona kontrola stanu pracy 

kontrwywiadowczej i dochodzeniowo-śledczej terenowych jednostek WSW podległych pod 

Zarząd WSW SOW oraz Oddziału I i II tegoż zarządu. W tym czasie Zarząd WSW SOW 

eksperymentalnie wprowadził „rozwijanie pracy oficjalnej”, czyli zbieranie informacji 

drogą oficjalną. Spowodowało to w niektórych oddziałach sytuację, że informacje takie 

przeważały jakościowo i ilościowo nad materiałami agentury sygnalizacyjnej. W większości 

oddziałów podległych pod Zarząd WSW SOW praca kontrwywiadowcza i dochodzeniowo-

śledcza były dobrze prowadzone. Wyjątek stanowił Oddział WSW w Gliwicach 

                                                
392 W zadaniu tym brała udział grupa oficerów kontrwywiadu Oddziału WSW Warszawa oraz obserwacji z 
Oddziału III Szefostwa WSW. Zob. AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 046, Warszawa, 29 III 1957 r., k. 124–125. 
393 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 07, 7 I 1964 r., k. 35. 
394 CAW, Zarząd VI SG WP, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 078, Warszawa, 13 VI 1967 r., k. 274–
276. 
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(szczególnie winny był szef tego oddziału, ppłk Piotr Pietruczuk395), gdzie oficerowie 

zaniedbali pracę kontrwywiadowczą (jednostki specjalne nie były zabezpieczone, 

bezwartościowi informatorzy, spotkania z agenturą w przypadkowych miejscach, notatki z 

oficjalnych rozmów próbowano traktować jako materiały uzyskane od kontaktów 

operacyjnych, nie rozwijano spraw ewidencji operacyjnej i materiałów wstępnych) i 

dochodzeniową (nie łączono czynności procesowych z pracą operacyjną i profilaktyczną, 

źle dobierano kandydatów do werbunku, mało operatywnie wyjaśniano uzyskane sygnały 

dotyczące przestępczej działalności na jednostkach), natomiast Oddział WSW w Opolu 

fatalnie rozdzielał środki i rozliczał wydatkowanie z funduszu operacyjnego396. 

 W dniach 16–20 kwietnia 1962 r. przeprowadzono w Zarządzie WSW SOW 

jednostronne ćwiczenia dowódczo-sztabowe na mapach pt. „zabezpieczanie 

kontrwywiadowcze i porządkowo-ochronne działań armii ogólnowojskowej w 

początkowym okresie wojny z przegrupowaniem wojsk na dużą odległość”. Ćwiczenia te 

zorganizowało Szefostwo WSW i przebiegało ono na właściwym poziomie, a oficerowie 

wykazać mieli „wiele samodzielności i inicjatywy”397. Stąd identyczne ćwiczenia powołano 

dla Zarządu WSW WOW398. 

                                                
395 Ppłk Piotr Pietruczuk wcześniej był szefem Oddziału WSW Krosno Odrzańskie (28 I 1957-17 X 1957), 
gdzie „w znacznym stopniu przyczynił się do wytworzenia niewłaściwej atmosfery i obniżeniu poziomu 
dyscypliny”. M.in. w czasie kontroli delegatury w Gubinie był w stanie upojenia alkoholowego za co został 
ukarany przez szefa WSW 10-dniowym aresztem domowym. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18204, Rozkaz szefa 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0146 – treść: dyscyplinarne ukaranie szefa Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie Zarz[ądu] WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego – ppłk Pietruczuk Piotr, s. Jana, Warszawa, 23 
VII 1957 r., k. 109. Stamtąd też cytat. Sygnały o nadużywaniu alkoholu (rzekomo przesadne) były powodem 
przeniesienia go i mianowania szefem Oddziału WSW w Gliwicach (17 X 1957–28 XII 1960). W 1958 r. 
ponownie był oceniany słabo, wynikiem był jednak brak zastępcy oddziału ds. kontrwywiadu oraz niska 
liczebnie obsada oficerów KW (trzech na pięciu według etatu). Zaniedbania w kierowaniu oddziałem 
powtarzały się jednak do 1960 r., z tego względu został skierowany na niższe stanowisko służbowe i 
mianowany zastępcą szefa Oddziału WSW Szkół Lotniczych ds. kontrwywiadu (28 XII 1960–3 IX 1970). Zob. 
AIPN, Zbiór akt personalnych żołnierzy pełniących służbę w cywilnych i wojskowych organach 
bezpieczeństwa państwa (w tym żołnierzy represjonowanych z motywów politycznych) oraz pracowników 
cywilnych wojska, 2264/2176, Teczka Akt Personalnych Pietruczuk Piotra, s. Jana. 
396 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0283 w sprawie wyników 
kontroli przeprowadzonej w Zarządzie WSW Śląskiego OW i podległych mu oddziałów, 25 XI 1960 r., k. 
265–270. 
397 Zob. AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 082 w sprawie 
zorganizowania ćwiczenia w Zarządzie WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego, 4 IV 1962 r., k. 176–178; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-102 w sprawie oceny ćwiczenia 
przeprowadzonego w Zarządzie WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego, 2 V 1962 r., k. 274. 
398 AIPN, SWSW, Rozkaz organizacyjny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 103 w sprawie 
zorganizowania ćwiczeń w Zarządzie WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 3 V 1962 r., k. 274–279. 
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 To właśnie Zarząd WSW POW jako pierwszy od sformowania organów WSW brał 

udział w zabezpieczaniu obustronnych ćwiczeń z udziałem wszystkich rodzajów wojsk, 

które odbyły się w dniach 10–15 września 1957 r.399  

 W 1960 r. po kontroli oddziałów podlegających pod Zarząd WSW POW oraz 

Oddziału I tego zarządu okazało się że dość szablonowo zadaniowano agenturę i w 

przypadku osobowych źródeł informacji wywodzącej się ze stanu zmiennego, nie rozwijano 

u niej samodzielności w pracy agenturalnej. Źle też wyglądała praca z żołnierzami służby 

zasadniczej w plutonach porządkowych WSW400. 

 Kontrola Zarządu WSW POW i podległych jednostkach (poza wydziałami WSW 20. 

DPanc., 16. DPanc. oraz Rejonów Piła i Elbląg) która się odbyła w dniach 2 do 13 kwietnia 

1962 r. wykazała że w zakresie kontrwywiadowczej ochrony jednostek, walki z 

przestępczością oraz zapewnieniu dyscypliny i porządku w podległych garnizonach 

wywiązywały się dobrze i uzyskały lepsze oceny niż w poprzedniej kontroli. Zwiększono 

ilość agentury o szereg wartościowych tajnych współpracowników jednak dalej nie 

zapewniono wystarczającej ich ilości. Praca z agenturą okazała się być na wyższym niż 

dotychczasowym poziomie (ale słabo przygotowano Nieoficjalnych Pracowników do pracy 

z informatorami), zwiększono także dopływ informacji po przez pracę z sygnalizacją 

oficjalną, ale niedostatecznie korzystano ze środków techniki operacyjnej. Lepiej 

prezentowała się za to praca dochodzeniowa (dobrze prowadzone sprawy karne i 

opracowane odpowiednio dowody rzeczowe) i porządkowa (ujęcie prawie wszystkich 

dezerterów oraz odzyskanie znacznej ilości zaginionej broni). Prawidłowo oceniono pracę 

ze stanem zmiennym (zastrzeżenia budził tylko właściwy wygląd żołnierzy WSW i 

wyposażenie plutonów)401. 

 Ponieważ w Zarządzie WSW WOW od dłuższego czasu praca kontrwywiadowcza 

była na niskim poziomie, a w Zarządzie WSW SOW doszło do incydentu dekonspiracji 

rozpracowania spowodowanej „karygodnym niedbalstwem ze strony oficerów 

prowadzących” szef WSW nakazał w styczniu 1964 r. szefom zarządów WSW okręgu i 

równorzędnym sprawować osobistą kontrolę nad pracą kontrwywiadowczą podległych 

organów, zorganizować do 15 marca 1964 r. osobistą pracę operacyjną z TW i KO, 

                                                
399 AIPN, SWSW, 3426/91, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0211 dot. nagrodzenia oficerów, 
podoficerów i pracowników kontraktowych Zarządu WSW POW, Oleszno/Warszawa 19 IX 1957 r., k. 239. 
400 AIPN, SWSW, 3426/62, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 055 w sprawie wyników kontroli 
przeprowadzonej w jednostkach WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 23 III 1960 r., k. 160–164. 
401 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 091 dot[yczący] wyników 
kontroli przeprowadzonej w jednostkach WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 19 IV 1962 r., k. 189–194. 
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zobowiązać szefów podległych organów terenowych i ich zastępców ds. kontrwywiadu do 

zorganizowania pracy operacyjnej z osobowymi źródłami informacji. Dodatkowo nakazał 

szefowi Zarządu I Szefostwa dokonać osobistej kontroli szefów zarządów okręgów 

(równorzędnych) i ich zastępców402. 

 Kontrola Zarząd WL i OPL OK po pół roku działalności wykazała dość sprawną 

pracę operacyjną i ewidencyjną oraz polityczną, jak również prowadzenie gospodarki 

kwatermistrzowskiej. Udało się oficerom przejąć materiały z innych zarządów, 

zewidencjonować i rozwinąć pracę operacyjną. Pozyskano nową agenturę sygnalizacyjną, 

szczególnie wśród personelu latającego i technicznego, uporządkowano sprawy operacyjne, 

wyłoniono sprawy i agenturę na kierunek kontrwywiadu ofensywnego403. Rok później 

jednak okazało się, że kierownictwo WSW zostawało wprowadzane w błąd jeżeli chodzi o 

meldunki płynące z Oddziału II Zarządu WSW WL i OPL OK i samego ppłk. Zygmunta 

Ostrowskiego. W celu zbadania tej sprawy zastępca szefa WSW, płk. Tadeusz Pietrzak 

powołał komisję pod przewodnictwem płk. Teodora Kufla (członkami byli płk Mieczysław 

Grudzień i ppłk Jerzy Markuszewski)404. 

 Już w 1957 r. na patrole WSW MW wpływało sporo skarg, że używają przemocy 

fizycznej wobec zatrzymanych osób. Miało dochodzić do pobić w dyżurce Wydziału WSW 

Świnoujście oraz w dyżurce Komendy Garnizonu przez patrol Wydziału WSW Ustka. 

Prokurator Marynarki Wojennej postawił zarzut pobicia pałką gumową bosmata Józefa 

Ziejkę w celi aresztu posterunku MO w Darłowie przez bosmata Waldemara 

Żynczewskiemu oraz st. mar. Jana Zyrgiera z Wydziału WSW Ustka. Ponieważ tylko ten 

jeden przypadek został skierowany do sądu, natomiast reszta pobić i siłowych zatrzymań 

„nie zostały ustalone w sposób bezsporny i dostatecznie wyczerpujący” szef nakazał 

pouczyć patrole, żeby nie używały wobec zatrzymanych nieuzasadnionej siły. Rozkazał 

także przeszkolić dowódców patroli i patrolowych w umiejętnościach unikania ciosów 

zadawanych przez zatrzymanych oraz w razie używania przez funkcjonariuszy MO pałek 

gumowych wobec zatrzymanych „zachować się tak, by nie stwarzało to pozorów, że 

żołnierze WSW również biją”405. 

                                                
402 AIPN, SWSW, 2386/18182, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0021 w sprawie pracy 
kierowniczej w organach Wojskowej Służby Wewnętrznej, 22 I 1964 r., k. 64–65. 
403 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0037 w sprawie kontroli pracy 
jednostek Zarządu WSW Wojsk Lotniczych i OPL OK, 23 II 1959 r., k. 103–105. 
404 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0209 w sprawie powołania 
komisji, 29 VIII 1960 r., k. 116. 
405 AIPN, SWSW, 2386/19491, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 0043 dot[yczący] używania siły fizycznej w stosunku do osób zatrzymanych przez patrole Wojskowej 
Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej, Gdynia, 19 IX 1957 r., k. 91–93. Stamtąd też cytaty. 
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 W marcu 1958 r. została przeprowadzona kontrola pracy kontrwywiadowczej w 

Oddziale WSW MW i jej terenowych jednostkach przez Zarząd I SWSW. W wyniku 

kontroli została wystawiona pozytywna opinia, ale zarzucono pewne niedociągnięcia w 

pracy operacyjnej, w braku „koncepcji wykorzystania cenniejszej agentury oraz w 

niedostatecznym zapewnieniu dopływu materiałów wstępnych od agentury”406. Jak się 

później okazało, pracę operacyjną zaniedbywał kpt. Jan Michalski – starszy pomocnik szefa 

Oddziału WSW Gdynia-Oksywie, który niesystematycznie spotykał się z nieoficjalnymi 

pracownikami i agenturą w skutek czego nie miał stałego dopływu informacji z osłanianych 

obiektów (jednostki lotnicze w Cewicach)407.  

 Pod koniec kwietnia 1959 r. została przeprowadzona kolejna kontrola w jednostkach 

podległych Oddziałowi WSW Marynarki Wojennej. Ogólna ocena pracy była dobra. Jednak 

okazało się, że w pracy kontrwywiadowczej były pewne niedociągnięcia, i co ważniejsze, 

popełnione błędy, które spowodowały dekonspirację informatora ps. „Stern” (Oddział WSW 

Gdynia-Oksywie). Zresztą fakt ten ukryto w dokumentach. Podobnie sfałszowano w 

Wydziale WSW Ustka dane statystyczne dotyczące ilości zatrzymanych osób wojskowych 

i wysłanych patroli408. 

 Kiszczak przyjrzał się pracy operacyjnej, szczególnie tej dotyczącej kontrwywiadu 

ofensywnego. W styczniu 1960 r. miał spore zastrzeżenia do niewłaściwego przygotowania 

i wykorzystywania agentury. Tak było w przypadku agenta ps. „Jadzia”, który został 

zawerbowany w połowie listopada 1959 r., następnie odbyto z nim cztery spotkania 

szkoleniowe i po dwóch miesiącach wysłano za granicę bez szczegółowego sprawdzenia i 

przeszkolenia. Dodatkowo szef oddziału miał spore uwagi do nałożonych agentowi zadań, 

które nie rokowały nadziei na sukces. Ponieważ agent ostatecznie odmówił realizacji 

kombinacji, Kiszczak ukarał szefa Wydział WSW Hel, kmdr ppor. Adama Geroda naganą i 

polecił szefowi wydziału WSW ukarać osobiście winnych oficerów we własnym zakresie409. 

                                                
406 AIPN, SWSW, 2386/18206, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0106 w sprawie oceny 
wyników kontroli pracy kontrwywiadowczej Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej i podległych 
jednostek terenowych, 12 IV 1958 r., k. 186–187. Stamtąd cytat. Ibidem, 2386/19492, Rozkaz szefa Oddziału 
WSW Marynarki Wojennej nr 033 – Udzielenie nagród pieniężnych oficerom, Gdynia, 19 IV 1958 r., k. 52–
53. 
407 AIPN, SWSW, 2386/19492, Rozkaz szefa Oddziału WSW Marynarki Wojennej nr 0045 – ukaranie 
st[arszego] pomocnika szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Gdynia-Oksywie ds. KW – kpt. 
Michalskiego Jana, Gdynia, 11 VI 1958 r., k. 72. 
408 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 082 w sprawie kontroli pracy 
jednostek WSW Marynarki Wojennej, 27 IV 1959 r., k. 201–205. 
409 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 05, Gdynia, 29 I 1960 r., k. 9–10. Identycznie było z innym agentem który był słabo wyszkolony, nie 
sprawdzony i jeszcze narażony przy spotkaniach z nim na dekonspirację. Kiszczak ukarał tym razem za to 
zastępcę szefa Wydziału WSW Hel ds. KW – kpt. Jana Gabara. Ibidem, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej 
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Późniejsza kontrola także wykazała braki w pracy operacyjnej oraz niski poziom 

wyszkolenia ogólnowojskowego410. 

 Z Wydziałem WSW Hel w tym czasie było sporo problemów. Zastępca szefa tegoż 

wydziału wykorzystując marynarzy i wojskowe materiały zamówił dla siebie sanki, dwa 

karnisze do okien oraz dwa trzonki siekiery. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę 

Marynarki Wojennej wykazało, że żołnierzy korzystających z usług Warsztatu Pływającego 

Marynarki Wojennej (JW 2329) było więcej. Szef Oddziału WSW MW ukarał kpt. mar. 

Wacława Tuszuńskiego naganą i polecił pokryć przez niego straty411. 

 Lepiej prezentował się Wydział WSW Świnoujście. Mimo pewnych sukcesów, szef 

Oddziału WSW MW miał także kilka poważnych zastrzeżeń do pracy kontrwywiadowczej: 

słaba operatywność w prowadzeniu spraw – bez stosowania kombinacji operacyjnej, 

niewłaściwe zadaniowanie agentury oraz zły dobór nieoficjalnych pracowników412. 

 Podobne zastrzeżenia Kiszczak miał także do Oddziału WSW Gdynia-Oksywie, 

czyli niepełna wykorzystanie nieoficjalnych pracowników oraz słabe zaangażowanie 

agentury w rozpracowania i wyjaśnienia. Dodatkowo, uważał, że w oddziale tym było sporo 

naruszeń dyscypliny co miało być wynikiem złej pracy wychowawczej wśród żołnierzy413. 

 Najmniejsze zastrzeżenia miał szef Oddziału WSW MW do Wydziału WSW Ustka, 

chociaż już wcześniej zdarzało się oficerom tej jednostki terenowej popełniać błędy w pracy 

z agenturą414.  

 

                                                
Służby Wewnętrznej Mar[ynarki] Woj[ennej] nr 017/60 – dyscyplinarne ukaranie kpt. Gabara Jana – z[astęp]ce 
szefa Wydz[iału] WSW Hel ds. KW, Gdynia, 1 III 1960 r., k. 34.  
410 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Ma[rynarki] 
Woj[ennej] nr 043/60 – Wyniki kontroli całokształtu pracy Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Hel, 
Gdynia, 14 V 1960 r., k. 94–97. 
411 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Sł[użby] Wewnętrznej MW nr 012/60 – 
Ukaranie z[astęp]cy szefa Wydziału WSW Hel ds. porządkowych, Gdynia, 11 II 1960 r., k. 24. 
412 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 018/60 – Wyniki kontroli całokształtu pracy Wydziału WSW Świnoujście, Gdynia, 3 IV 1960 r., k. 36–38. 
Stan ten jednak nie uległ poprawie. Ibidem, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki 
Wojennej nr 082 – Ukaranie szefa Wydziału WSW Świnoujście, kmdr ppor. Gajos Stefana, Gdynia, 2 VIII 
1960 r., k. 194–195. 
413 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wew[nętrznej] MW nr 029/60 – 
Wyniki kontroli całokształtu pracy Oddz[iału] WSW Gdynia-Oksywie, Gdynia, 9 III 1960 r., k. 62–65. 
414 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej 
nr 059/60 – Wyniki kontroli całokształtu pracy Wydziału WSW Ustka, Gdynia, 25 VI 1960 r., k. 133–134. 
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VII. Współpraca WSW z innymi służbami, zabezpieczanie 

ćwiczeń i działań wojennych 
1. Współpraca z III Zarządem KGB 
 Od samego początku powstania organów kontrwywiadu „odrodzonego” WP, czyli 

od 1943 r. istniała współpraca ze służbami sowieckimi i podległość wobec nich. Jeszcze w 

czasie działań wojennych wydziały informacji 1. i 2. Armii WP przekazywały osoby 

podejrzane do Zarządu Kontrwywiadu „Smiersz” frontu 1. Białoruskiego i 1. Ukraińskiego1. 

Współpraca ta była formalnie wpisana do ustawy o Zarządzie Informacji Naczelnego 

Dowództwa WP2. Po wojnie współpraca GZI rozszerzyła się na nowo powstałe służby UB 

i KBW oraz Departament WOP3. 

                                                
1 Zob. poszczególne karty i informacje na agentów niemieckich zatrzymanych przez organa Informacji WP w: 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej (dalej 
SWSW), 2386/18347, Materiały dotyczące współpracy Informacji i kontrwywiadu Armii Radzieckiej (50. 
rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej), k. 1–6; ibidem, Notatka dotycząca 
współdziałania organów kontrwywiadu WP z organami kontrwywiadu Armii Radzieckiej w likwidacji 
agentów hitlerowskiego wywiadu w okresie minionej wojny, b.d. [1966 r.], k. 14. Na temat „Smiersza” i KGB 
zob. chociażby: L. Bittman, The KGB and Soviet Disinformation. An Insider’s View, Washington D.C. 1985; 
J. Barron, KGB. Tajna działalność sowieckich tajnych agentów, Warszawa 1990; E.J. Epstein, Podstęp. 
Niewidzialna wojna między KGB a CIA, Krosno 1993; C. Andrew, O. Gordijewski, KGB, tłum. R. Brzeski, 
Warszawa 1997; А. Север, История КГБ, Москва 2008; В. Макаров, А. Тюрин, СМЕРШ. Гвардия 
Сталина, Москва 2009; Л. Млечин, КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные 
судьбы, 4-е изд., доп., Москва 2010; А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимов, Военная контрразведка. От 
«Смерша» до контртеррористических операций, Москва 2010; А. Бондаренко, Военная контрразведка 
1918–2010. Историа советской и росстйской военной контрразведки, Москва 2011; Б.Н. Сопельняк, 
Секретные архивы НКВД–КГБ, Москва 2013; V.J. Birstein, Smiersz. Tajna broń Stalina. Sowiecki 
kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej, przeł. T. Fiedorek, Kraków 2013; L. Pawlikowicz, Aparat 
centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954–1991, 
Warszawa 2013; Ю. Ленчевский, Сталинский СМЕРШ. Лучшие спецоперации военной контрразведки, 
Москва 2013; B. Wołodarski, Truciciele z KGB. Likwidacja wrogów Kremla od Lenina do Litwinienki, 
Warszawa 2015, Н.Н. Лузан, Военная контрразведка. Вчера. Сегодня. Завтра, brak miejsca wydania 
(Аргументы недели) 2019. Zob. także klasyczne już wydanie w formie podręcznika wraz z dokumentami: 
Лубянка. Органы ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ 1917–1991. Справочник, 
составители: А.И. Кокурин, Н.В. Петров, Москва 2003. Ze wspomnień (mocno propagandowych, zresztą 
jak większość rosyjskich współczesnych książek o służbach sowieckich) zob.: А.А. Вдовин, Воспоминания 
военного контрразведчика, Москва 2017. 
2 Rozdział VII mówił: „Organy informacji podtrzymują w swej pracy ścisły kontakt z odpowiednimi organami 
»Smiersz« Armii Czerwonej, bezpieczeństwa publicznego, milicji i wywiadu Wojska Polskiego oraz 
wzajemnie orientują się w sytuacji i udzielają informacji”. Cyt. za: Ustawa o Zarządzie Informacji Wojska 
Polskiego i jego organach, Lublin, 30 IX 1944 r. [w:] Wojsko Polskie na froncie Wschodnim 1943–1945. Wybór 
materiałów źródłowych, wyb. i oprac. C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Warszawa 1994, s. 100 
(dokument nr 60). 
3 Na temat oficerów armii radzieckiej i jej służb na terenie Polski, zob.: J.E. Nalepa, Oficerowie Armii 
Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943–1968, Warszawa 1995; P. Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach 
polskich 1939–1945, Warszawa 2002; idem, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu 
na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2010; P. Gontarczyk, „Pod przykrywką”. Rzecz o sowieckich 
organach Informacji Wojskowej w Wojsku Polskim, „Glaukopis” 2009, nr 13–14; W. Bułhak, A. Paczkowski, 
„Przyjaciele radzieccy”. Współpraca wywiadów polskiego i sowieckiego, 1944‒1990, „Zeszyty Historyczne” 
2009, z. 167; A. Paczkowski, „Przyjaźń – pomoc – przykład”: Relacje między sowieckimi i polskimi organami 
bezpieczeństwa w latach 1944‒1990 [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944‒1993, red. K. 
Rokicki i S. Stępień, Warszawa 2009; K. Szwagrzyk, Rola oficerów sowieckich w aparacie bezpieczeństwa 
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 Organa WSW przez cały okres swojego funkcjonowania znajdowały się pod stałym 

nadzorem III Zarządu KGB, który to odpowiedzialny był za kontrwywiadowczą ochronę 

wojska sowieckiego. Sowiecki kontrwywiad wojskowy, w przeciwieństwie do organów 

WSW przyporządkowany był cywilnym służbom podległym MSW4. W PRL ranga 

kontrwywiadu wojskowego była więc o wiele większa, gdyż organa WSW 

podporządkowane były bezpośrednio ministrowi obrony narodowej5. Przy MSW rezydował 

oficer łączności (przedstawiciel) z ramienia KGB, który posiadał trzech zastępców do spraw 

wywiadu zagranicznego, kontrwywiadu krajowego oraz kontrwywiadu wojskowego6. Ten 

ostatni zapewne kontaktował się z kierownictwem Szefostwa WSW7. Ze względu na duże 

zniszczenia materiałów po wojskowym aparacie represji nie jesteśmy w stanie ustalić 

oficerów łącznikowych oraz opisać jak na co dzień wyglądała taka współpraca. Wiadomym 

jest tylko, że co najmniej do 1970 r. nie było określonego zakresu zadań i obowiązków 

przedstawicieli organów WSW w Moskwie i Zarządu III KGB przy Szefostwie WSW8. 

„Umowa o współpracy między organami ZSRS i PRL”, podpisana 12 stycznia 1957 r. 

                                                
Polski („cywilnym” i wojskowym) [w:] W objęciach Wielkiego Brata…; Współpraca SB MSW PRL z KGB 
ZSRR w latach 1970–1990. Próba bilansu, red. Z. Nawrocki, Emów 2013; W. Bułhak, Sąsiedzi dalsi i bliżsi. 
Relacje pomiędzy wywiadem wojskowym a wywiadem cywilnym w Polsce w latach 1947‒1990 [w:] Wojsko – 
polityka – społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, red. J. Jędrysiak, D. 
Koresia, G. Strauchold i K. Widziński, Wrocław 2013. 
4 Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak i Ł. 
Kamiński, Warszawa 2010, s. 58–59. Identyczna sytuacja była w całym Bloku Wschodnim. Zob. Ibidem. 
Jedynie na Kubie Dyrekcja Kontrwywiadu Wojskowego Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby była 
podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. Zob. AIPN, SWSW, 2386/19706, Notatka 
dotycząca kontaktów pomiędzy Szefostwem WSW i centralnymi organami kontrwywiadu wojskowego armii 
państw socjalistycznych oraz wynikających z nich propozycji odnośnie zastosowania niektórych form i metod 
pracy w działaniu organów WSW, 10 VII 1970 r., k. 108. 
5 Zob. rozkaz ministra obrony narodowej nr 01/MON z 10 I 1957 r. w sprawie utworzenia Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, [w:] Historyczno-prawna analiza struktur bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944‒
1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović i R. Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 202–204. Zob. także ten sam 
rozkaz w Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), wybór, wstęp i oprac. B. Kapuściak, 
Katowice-Kraków 2019, s. 69–72. 
6 L. Pawlikowicz, Funkcje, struktura oraz naczelnicy Grupy Łącznikowej (Przedstawicielstwa) KGB w 
Warszawie w latach 1954–1991, „Secretum. Służby Specjalne, Bezpieczeństwo, Informacja” 2015, nr 2 (3), s. 
102–111. 
7 Pawlikowicz podaje, że początkowo grupa łącznikowa była ulokowana w gmachu ambasady sowieckiej w 
Warszawie przy ul. Belwederskiej 49, a następnie została przeniesiona przy misji handlowej ZSRS, która 
mieściła się przy tej samej ulicy, ale w budynku nr 18. Ibidem, s. 104. W roboczych naradach KGB i MSW nie 
uczestniczyli przedstawiciele Szefostwa WSW. Zob. poszczególne dokumenty w materiałach: AIPN, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej MSW), 1585/2061, ZSRR – współpraca organów bezpieczeństwa 
wewnętrznego z resortem spraw wewnętrznych. Wymiana delegacji. Protokoły porozumień, notatki i 
protokoły z rozmów dwustronnych, plan wspólnych przedsięwzięć [za lata 1957–1973]. 
8 AIPN, SWSW, 2386/18706, Notatka służbowa dotycząca kontaktów pomiędzy Szefostwem WSW i 
centralnymi organami kontrwywiadu wojskowego armii państw socjalistycznych oraz wynikających z nich 
propozycji odnośnie zastosowania niektórych form i metod pracy w działaniu organów WSW, 10 VII 1970 r., 
k. 112. 
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między KGB a MSW nie wspominała nic o organach WSW9. W 1967 r. oficerem łączności 

III Zarządu KGB był płk Ł.M. Zbroiłow10. W tym czasie z ramienia Szefostwa WSW 

oddelegowany został do Moskwy oficer łącznikowy, ppłk Władysław Włodarczyk11. 

 Jak wspominał płk. Michał Chęciński: „Jeżeli chodzi o wojskowy kontrwywiad, 

kierowany w latach 60. przez generała Teodora Kufla, to byli tam ulokowani, jako 

»łącznicy«, trzej wyżsi oficerowie KGB. Główną rolę odgrywał gen. Vasily Kolcov, a jego 

pomocnikami byli dwaj pułkownicy: Zbroiłow i Czegryniec. Kontaktował się z nimi, z 

ramienia WSW, płk [Jerzy] Markuszewski…”12. 

 Tak wspomina to inny oficer WSW: „W tym samym budynku [chodzi o budynek 

przy ul. Oczki, w którym mieściły się organa GZI, następnie WSW, pion kontrwywiadu 

WSI, a obecnie SKW – dopisek BK] mieścił się gabinet rezydenta (przedstawiciela) 

radzieckiego kontrwywiadu w Polsce [tu przypis: Na przełomie lat 1969 i 1970 funkcje tę 

pełnił generał major Kolcow]. Jego osoba była mało zauważalna nawet dla osób 

zatrudnionych w Szefostwie. Rezydent znał język polski i do gabinetu przychodził zawsze 

ubrany w cywilne ubranie. Posługiwał się przepustką SWSW tak, jak każdy pracownik 

pełniący służbę (pracujący) w obiektach”13. 

 Prawdopodobnie gen. mjr Kolcow był oficerem łącznikowym, nie wiemy natomiast 

czy pełnił funkcję zastępcy przedstawiciela ds. kontrwywiadu wojskowego. 

 Kontakty te zostały zapewne przerwane najpóźniej w 1956 r. Już przecież w 1953 r. 

opuściło szeregi GZI większość oficerów sowieckich14. Rozpoczęcie ponownej współpracy 

między organami WSW a III Zarządem KGB możemy datować na 1960 r.15 Jednak oprócz 

wspólnych ćwiczeń, które zorganizowano rok później bo na przełomie września-

października 1961 r. pod kryptonimem „Burza” trudno coś więcej o tej współpracy 

powiedzieć. 

 Wiemy jednakże, że już w lutym 1962 r. odbyła się w Warszawie narada szefów 

kontrwywiadów wojskowych armii Układu Warszawskiego (zakończona prawdopodobnie 

                                                
9 AIPN, MSW, 1585/2061, Соглашение о сотрудничестве органов безопасноти СССР и ПНР [podpisany 
przez ministra spraw wewnętrznych, Władysława Wiechę oraz zastępcę przewodniczącego KGB, gen. 
lejtnanta Piotra Iwaszutina (ros. Пётр Ивашу́тин)], 12 I 1957 r., k. 1–5. 
10 AIPN, SWSW, 2386/18706, Protokół nr N-04033/1/67, 21 X 1967 r., k. 4–6. Brak informacji co do imienia. 
11 AIPN, SWSW, 2386/18706, Notatka służbowa z pobytu delegacji Szefostwa WSW w Moskwie, 1 XII 1966 
r., k. 7–12. 
12 Cyt. za.: M.M. Chęciński, Jedenaste przykazanie: nie zapomnij, Toruń 2004, s. 408.  
13 Cyt. za: Z. Kamiński, Tropiciele. Wspomnienia oficera kontrwywiadu wojskowego, Warszawa [1999], s. 18. 
14 Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 21. 
15 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Предложения о сотрудничестве органов военной 
контрразведки ПНР и СССР, июля 1963 г., k. 80. 
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1 marca 1962 r.)16. Była ona zorganizowana z inicjatywy gen. Aleksandra Kokoszyna. W 

wyniku tej narady stworzono bliżej nieznane porozumienie dotyczące „zacieśnienia 

wzajemnych kontaktów oraz wypracowania skuteczniejszych form i metod współpracy”, 

które ostatecznie po ratyfikacji weszło w życie w dniu 1 czerwca 1962 r.17 Szefostwo WSW 

chciało poszerzyć zakres, dość jednak do tej pory wąskiej, współpracy z organami KW 

państw Układu Warszawskiego, szczególnie wymiany informacji o metodach i środkach 

działania wywiadów państw NATO. Tym bardziej, że wywiady wojskowe państw NATO w 

owym okresie zainteresowane było już nie tylko zagadnieniami dotyczącymi struktur, 

dyslokacji i uzbrojenia wojsk Układu Warszawskiego, ale próbowało dotrzeć do 

wiadomości bardziej specjalistycznych, jak jednostki rakietowe, elektronika, 

telekomunikacja, czy dane pomocne do przeprowadzenia wojny psychologicznej. Stąd 

kierownictwo WSW domagało się od swoich „partnerów” wiedzy o nowych środkach 

technicznych, technice operacyjnej i wywiadzie elektronicznym, a także, by podzielili się 

doświadczeniami dotyczącymi zwalczania penetracji wywiadowczej wojska oraz szkolenia 

agentury zarówno w czasie pokoju, jak i zagrożenia oraz wojny18. 

 Informacje te musiały być mało precyzyjne i lakoniczne albo współpraca nie 

przynosiła spodziewanych przez kierownictwo WSW efektów, ponieważ w lipcu 1963 r. 

szef WSW, gen. Aleksander Kokoszyn stworzył propozycję współpracy między 

kontrwywiadem wojskowym PRL a ZSRS z możliwością poszerzenia jej o współpracę z 

Czechosłowacją i Niemcami Wschodnimi. Zaproponował wobec tego kontynuowanie 

współpracy poprzez oficerów łącznikowych (oficer WSW miał rangę pomocnika attaché 

przy ambasadzie PRL w Moskwie) oraz stałe spotkania szefów służb kontrwywiadu 

wojskowego państw Układu Warszawskiego, szczególnie PRL, ZSRS, CSRS i NRD. 

Kokoszyn narzekał przy tym, że stosunki z NRD są niewłaściwe, co utrudnia oficerom pracę 

z pozycji zagranicy, stąd wystąpił z prośbą: „Мы просили бы посоветовать нам, как 

наладить деловые отношения c немецкими товарищами и при возможности оказать 

помощь в укреплении сотрудничества с ними”19. Szef WSW chciał także, aby III Zarząd 

                                                
16 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 064, 26 III 1962 r., k. 125. W 
celu zabezpieczenia narady pod względem organizacyjnym szef WSW powołał komisję w składzie: płk Teodor 
Kufel (przewodniczący), płk Edward Radzieńczak, ppłk Stanisław Goworek, mjr Jan Kubacki. Zob. ibidem, 
Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf-26, 31 I 1962 r., k. 51. 
17 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy do dyskusji w czasie spotkania kierownictwa 
kontrwywiadu wojskowego WP i NAL, b.d. [1963 r.], k. 97–98. 
18 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Referat [na otwarcie konferencji kontrwywiadów wojskowych 
państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 109. 
19 Cyt.: AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Предложения о сотрудничестве органов военной 
контрразведки ПНР и СССР, июля 1963 г., k. 81. Kokoszyn pisał: „Chcielibyśmy prosić o radę, w jaki 
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KGB przysłał doświadczonych pracowników na cykl okresowych wykładów na temat pracy 

kontrwywiadowczej do OS WSW w Mińsku Mazowieckim, a także jedną lub dwie sesje 

wykładów dla wyższych oficerów WSW na temat „Czeka” oraz działalności obcych 

wywiadów przeciwko wojskom Układu Warszawskiego20. 

 Nie wiemy na ile sowieckie służby spełniły te prośby. Prawdopodobnie współpraca 

organów WSW z kontrwywiadem wojskowym NRD uległa ociepleniu. Nic nie wskazuje 

jednak, aby do OS WSW zostali skierowani funkcjonariusze KGB. Na pewno spotkania 

dwustronne odbywały się w Moskwie na szczeblu kierownictwa, a także w grupach 

koordynacyjnych podczas ćwiczeń wojskowych, ale nie znamy żadnych dokumentów które 

przedstawiałyby konkretną współpracę. Nie znamy także wszystkich nazwisk oficerów 

łącznikowych zarówno jednej, jak i drugiej strony. 

 Oprócz stałej osłony jednostek sowieckich w Legnicy i Świdnicy realizowanej w 

głównej mierze przez Zarząd WSW SOW, oficerowie organów WSW wyjeżdżali na 

szkolenia czy narady do Moskwy. Zresztą WSW posiadała stały, dwustronny kontakt z 

organami kontrwywiadu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej stacjonującej stale w 

Polsce. Na podstawie porozumienia WSW miała współpracować z Oddziałem 

Kontrwywiadu Północnej Grupy Wojsk Radzieckich i realizować wspólnie przedsięwzięcia 

operacyjne, pomoc w sprawdzeniach ewidencyjnych, w działaniach dezinformacyjnych 

(szczególnie dotyczących stacjonowania wojsk sowieckich w Polsce) oraz wymianie 

informacji. Organa te miały pomagać sobie nawzajem w realizacji zadań z pozycji 

zagranicy, ale także udzielać pomocy w schwytaniu dezerterów, poszukiwaniu zagubionej 

broni czy dokumentów. Głównym jednak założeniem obu służb było zwalczenie 

działalności agenturalnej wywiadów państw tzw. imperialistycznych, które pod przykryciem 

dyplomatów i turystów zbierały informacje o rozmieszczeniu i uzbrojeniu Armii Sowieckiej 

oraz „ludowego” WP. Za zabezpieczenie garnizonów gdzie stacjonowało wojsko sowieckie 

odpowiadały organa WSW. Poprzez organy WOP Szefostwo WSW było zobowiązane do 

rozpoznania sytuacji operacyjnej w rejonie pogranicza, szczególnie w okresie 

organizowania transportów wojskowych. Raz do roku kierownictwo WSW miało spotykać 

się z szefostwem Oddziału Kontrwywiadu Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w celach 

                                                
sposób nawiązać kontakty służbowe z naszymi niemieckimi towarzyszami i, jeśli to możliwe, pomoc w 
zacieśnieniu współpracy z nimi” (tłumaczenie własne). 
20 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Предложения о сотрудничестве органов военной 
контрразведки ПНР и СССР, июля 1963 г., k. 81. 



540 

konsultacyjnych, gdzie na bieżąco miały być korygowane problemy wynikające z pracy 

operacyjnej obu służb21. 

 Bezpośrednio współpracowały ze sobą także Oddział WSW Marynarki Wojennej z 

organami KW Floty Radzieckiej22. Ściśle też współdziałały zarządy WSW POW i WOW z 

Oddziałem Specjalnym Białoruskiego Okręgu Wojskowego23. Organizowano w tym celu 

wspólne ćwiczenia. Zarządy WSW okręgów interesowała struktura i praca operacyjna w 

Białoruskim Okręgu Wojskowym, a także możliwość wzajemnego korzystania z tajnych 

współpracowników obu stron przy prowadzeniu spraw dotyczących szpiegostwa24. Sowieci 

specjalnie jednak nie wtajemniczali podległe im państwa Bloku Sowieckiego w swoje 

metody pracy, a na pewno nie przekazywali całościowo zdobytej wiedzy operacyjnej. Na 

spotkaniach omawiane były głównie działania wywiadów państw Europy Zachodniej, 

Stanów Zjednoczonych i Izraela25. 

 Do 1966 r. informacje KGB dla organów WSW przekazywane były przez MSW, 

zmienił to dopiero wyjazd delegacji kierownictwa WSW do Moskwy. Wtedy też oficerowie 

peerelowskiego kontrwywiadu wojskowego mogli porównać poziom swojego 

przygotowania na czas wojny czy zaopatrzenia w środki techniki operacyjnej. Jak wynika z 

notatki, oficerowie sowieccy byli na większym etapie przygotowań do działań wojennych, 

szczególnie jeżeli chodzi o przygotowanie agentury na tyłach wroga i przenikaniem jej do 

wywiadu i kontrwywiadu państw zachodnich. Oficerowie wojskowego kontrwywiadu 

sowieckiego gromadzili także informacje o ośrodkach wywiadu, kontrwywiadu i policji 

przeciwnika oraz miejsca, gdzie są zorganizowane ich archiwa. Prace takie w organach 

WSW zostały dopiero zapoczątkowane26.  

 Organa WSW bacznie przyglądały się rozwiązaniom sowieckim. Stąd pomysł by 

powołać przy zarządach WSW OW grupy śledcze składające się z 2–3 oficerów. Czy 

chociażby podnosić wykształcenie i kwalifikację oficerów kontrwywiadu, skoro służby 

sowieckie dysponowały kadrą, która w około 60 proc. posiadała wyższe wykształcenie i to 

                                                
21 AIPN, SWSW, 2386/32826, Zasady dalszej współpracy Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej i 
Oddziału Kontrwywiadu Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w sprawie ochrony jednostek i obiektów 
wojskowych przed działalnością obcych wywiadów (odpis), 8 II 1966 r., k. 2–6. Szefem Oddziału KW 
Północnej Grupy Wojsk Radzieckich był w tym czasie gen. mjr W. Łukszyn. 
22 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy do dyskusji w czasie spotkania kierownictwa 
kontrwywiadu wojskowego WP i NAL, b.d. [1963 r.], k. 97. 
23 AIPN, SWSW, 2386/18706, Protokół nr N-04033/1/67, 21 X 1967 r., k. 4–6. 
24 Ibidem, k. 5–6. 
25 AIPN, SWSW, 2386/18706, Notatka służbowa z pobytu delegacji Szefostwa WSW w Moskwie, 1 XII 1966 
r., k. 7–8. 
26 Ibidem, k. 9. 
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w większości prawnicze27. W „ludowym” WP w tym czasie borykano się z podniesieniem 

wykształcenia do poziomu średniego (szerzej zobacz rozdział V).  

 Co ciekawe organa peerelowskiego kontrwywiadu wojskowego mogły pochwalić się 

lepszymi szkoleniami oficerów rezerwy WSW, dla których były organizowane 

trzymiesięczne kursy28. Na wyższym poziomie od produkcji sowieckich miał też stać sprzęt 

techniki operacyjnej, chociaż służby sowieckie wprowadzały wiele nowinek technicznych, 

czego w WSW ciągle brakowało29. Różnic było zresztą kilka, jak decentralizacja służb KGB 

i przeniesienie szkoleń na szefostwo służb przy okręgach wojskowych, czy chociażby 

uprawnienia śledcze oficerów kontrwywiadu do prowadzenia tzw. postępowania 

przedśledczego30.  

 Kontakty peerelowskich służb kontrwywiadowczych z Sowietami odbywały się w 

ramach dwustronnych spotkań roboczych. Szefostwo WSW interesowały struktury i 

organizacja pracy kontrwywiadowczej w jednostkach wojskowych i związkach taktycznych 

armii sowieckiej. Jedno z takich spotkań odbyło się w okresie od 9 do 14 lipca 1968 r. w 

Dowództwie Białoruskiego Okręgu Wojskowego, gdzie spotkali się szef Oddziału 

Specjalnego Białoruskiego Okręgu Wojskowego (BOW) i jego zastępca oraz szef Oddziału 

Specjalnego Wojsk OPK BOW i szef Oddziału Specjalnego Wojsk Lotniczych BOW z 

szefem Zarządu WSW WOPK oraz szefem Zarządu WSW Wojsk Lotniczych. Spotkanie to 

pokazało, że w zasadniczych kierunkach praca operacyjna służb sowieckich nie różniła się 

od metod pracy organów WSW w zakresie zabezpieczania wojsk obrony powietrznej i 

lotniczych31. Z pisma ówczesnego szefa Zarządu WSW WOPK, płk. Edwarda Poradki, 

możemy dowiedzieć się, jak wyglądała organizacja pracy w służbach sowieckich32. 

Sowiecki oficer KW ochraniał pułk, samodzielną jednostkę lub większy obiekt wojskowy o 

składzie osobowym w granicach 1200–1400 osób i posiadał na łączności 15–18 agentów 

pozyskiwanych głównie z kadry i pracowników cywilnych. 2–3 współpracowników na pułk 

wywodziło się ze służby czynnej. Werbunek szeregowców na agentów był więc 

ograniczony. Głównie pozyskiwano ich do konkretnych spraw, ale większość miała 

                                                
27 Ibidem, k. 10. Szkoła KGB była zaliczana do szkół wyższych, w przeciwieństwie do Ośrodka Szkolenia 
WSW. Dla oficerów WSW, którzy chcieli podnieść wykształcenie specjalistyczne, wojskowe pozostawała 
jedynie ASG. Inaczej kształtowało się wykształcenie całej kadry kierowniczej KGB, zob. Czekiści…, s. 89. 
28 AIPN, SWSW, 2386/18706, Notatka służbowa z pobytu delegacji Szefostwa WSW w Moskwie, 1 XII 1966 
r., k. 9. 
29 Ibidem, k. 11. 
30 Ibidem, k. 10. 
31 AIPN, SWSW, 2386/19706, Raport z wyjazdu delegacji Szefostwa WSW do Oddziału Kontrwywiadu 
Białoruskiego Okręgu Wojskowego, 23 VII 1968 r., k. 15–16. 
32 Ibidem,, k. 16. 
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postawione zadania charakteru profilaktycznego. Sowieckie służby kontrwywiadowcze 

skupiały się na pozyskiwaniu osób z personelu technicznego jednostek i specjalistach z 

różnych dziedzin. Werbowano agentów wyłącznie na uczucia patriotyczne, szczególną przy 

tym uwagę zwracano na systematyczność pracy agentury. Agentów nagradzano tylko za 

dostarczenie wartościowych materiałów i zawsze zwracano im koszty związane z 

wykonywaniem zadań. Do zabezpieczania jednostek wykorzystywano także kontakty 

operacyjne, średnio 20–25 osób na pułk. KO wywodziły się zarówno z kadry, jak i stanów 

zmiennych, pracowników cywilnych, rodzin i tzw. otoczenia. Ewidencjonowani byli w 

teczkach obiektowych. Organizacja pracy z agenturą i kontaktami operacyjnymi wyglądała 

w III Zarządzie KGB podobnie jak w organach WSW. Inaczej jednak kształtowała się praca 

aparatu sowieckiego z rezydentami, którym oficer obiektowy przekazywał wcześniej 

przeszkolone przez niego kontakty operacyjne rekrutujące się z szeregowych służby 

zasadniczej33. W organach WSW w tym czasie rolę rezydenta pracującego jednak z 

nieprzeszkolonymi i nieświadomymi informatorami spełniał nieoficjalny pracownik 

nowego typu (NPNT). Natomiast z przeszkolonymi i zadaniowanymi tajnymi 

współpracownikami pracował nieoficjalny pracownik (NP), który zastępował oficera KW 

na jednostce. Organa WSW uważały bowiem, że tak szeroko pokazywana praca operacyjna 

może powodować dekonspirację. Zarówno praca rezydentur w służbach sowieckich, jak i 

NPNT w organach WSW była wprowadzona eksperymentalnie34. Dotychczas w organach 

sowieckiego kontrwywiadu tajnych współpracowników prowadził rezydent, była to więc 

kategoria zbliżona do nieoficjalnego pracownika35. Różnice względem metody pracy 

operacyjnej były widoczne w zakładaniu spraw ewidencji operacyjnej. Sowieckie służby 

kontrwywiadu wojskowego zakładały takie sprawy tylko jeśli niosły one znamiona 

polityczne. Wszelkie sprawy dotyczące kradzieży, nadużyć, zagubionych dokumentów 

niejawnych czy wypadków nadzwyczajnych, jeżeli nie posiadały one aspektów politycznych 

były prowadzone przez prokuraturę wojskową i dowództwo jednostki. Organa WSW 

prowadziły wszelkie sprawy śledcze ze względu na posiadany pion dochodzeniowy36.  

                                                
33 Ibidem, k. 16–17. 
34 AIPN, SWSW, 2386/31022, Ppłk W. Mrowiec, Niektóre aspekty mojej pracy w kontrwywiadzie wojskowym 
[w:] XXX lat kontrwywiadu wojskowego Wojska Polskiego. Wspomnienia, SWSW, Warszawa 1973, s. 27–28; 
Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 29–32.  
35 AIPN, SWSW, 2386/19706, Notatka dotycząca spotkań kierownictwa WSW Marynarki Wojennej PRL z 
kierownictwem KGB Floty Bałtyckiej i kierownictwem KGB Białoruskiego Okręgu Wojskowego z 
kierownictwem Zarządu WSW dowództwa Wojsk Lotniczych i OPK, b.d. [1968 r.], k. 90. 
36 Ibidem, k. 91. 
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 Zarówno w sowieckim, jak i peerelowskim KW wypracowana była zasada, że 

ważniejsze rozpracowania polityczne przejmowane były na kontrolę przez wyższe organa, 

czyli w przypadku KGB – Oddział KW Armii i Okręgu, a w przypadku WSW – Zarząd 

WSW OW/RSZ i Szefostwo WSW. Pamiętać jednak należy, że organa WSW rozbudowane 

były o pion śledczy i porządkowo-dochodzeniowy. III Zarząd KGB miał za zadanie oprócz 

typowych zadań kontrwywiadowczych zwalczać wszelkich wrogów politycznych. 

Koncentrowano się jednak głównie na tzw. profilaktykę kontrwywiadowczą. W jednostkach 

zorganizowane zostały „kąciki czujności”, przedstawiające na planszach historię 

kontrwywiadu i informację o działalności wywiadów państw Europy Zachodniej. Szkolenie 

w tym „kąciku czujności” prowadził oficer kontrwywiadu, a żołnierze pełniący służbę na tej 

jednostce mieli obowiązek znać zakres problematyki przedstawionej na planszach. W 

ramach pogadanek politycznych także oficerowie polityczni mieli postawione zadanie 

uczulać żołnierzy na zakres działań profilaktycznych, w tym przede wszystkim na sprawy 

zabezpieczania tajemnicy wojskowej. Stąd większą odpowiedzialność za utrzymanie i 

kontrolę tajemnicy wojskowej spadało na dowództwo jednostki. To dowódca powoływał 

komisję dla sprawdzenia stanu dokumentacji tajnej, a kierownicy kancelarii tajnej mieli 

ścisły obowiązek rozliczać oficerów z pobranych dokumentów. Do powinności sowieckiego 

oficera kontrwywiadu należało tylko i wyłącznie kontrolowanie tego stanu rzeczy po przez 

agenturę. KGB uczulone było także na zabezpieczenie urządzeń radioelektronicznych 

promieniujących w eterze. Zarówno produkcja, jak i naprawa tych urządzeń odbywała się 

pod okiem kontrwywiadu. W tym celu KGB posiadało swojego przedstawiciela w 

Komisjach Technicznych związków operacyjnych i taktycznych, gdzie wypracowywano 

metody maskowania radioelektronicznego. Szczególnie pod uwagę brana była osłona 

kontrwywiadowcza stacji naprowadzania rakiet i stacji radiolokacyjnych. Sowiecki 

kontrwywiad wojskowy zabezpieczał je swoją agenturą. W organach WSW ochroną 

urządzeń radioelektronicznych zajmował się 7. Ośrodek Radioelektroniczny Szefostwa 

WSW w Skierniewicach, który powstał w 1962 r., a który właśnie od 1968 r. przeformowany 

został w 7. Pułk Radioelektroniczny WSW (JW 4159). W założeniach Szefostwa WSW pułk 

przy pełnym rozwinięciu miał być w stanie kontrolować wszystkie urządzenia będące na 

wyposażeniu wojska oraz zakłady remontowe. Jednak na odcinku maskowania i 

zabezpieczania systemów radioelektronicznego maskowania urządzeń organa WSW stały w 

tyle do III Zarządu KGB37. 

                                                
37 Ibidem, k. 93. 
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 Służby sowieckie wprowadziły na jednostkach wojskowych nieetatowe grupy 

poszukiwawcze i przeciwdywersyjne. Oficer KGB typował w porozumieniu z dowódcą 

danej jednostki 10–12 żołnierzy służby zasadniczej i szkolił ich do poszukiwania dezerterów 

i tzw. przestępców politycznych. Po przeszkoleniu żołnierze rozkazem dowódcy jednostki 

byli wcielani do grup i zaopatrywani w odpowiednie środki transportu i łączności. W 

przypadku działań wojennych KGB chciało takie grupy wykorzystać do zabezpieczenia 

jednostek przed działalnością grup dywersyjno-rozpoznawczych wroga. Płk Poradko 

proponował wprowadzenie takiej praktyki przez organa WSW, które powoływałyby 

podobne grupy poszukiwawcze w jednostkach i garnizonach gdzie nie ma delegatury 

WSW38. 

 Oficerowie obiektowi sowieckiego kontrwywiadu wojskowego mieli obowiązek 

składania co miesiąc swojego planu pracy, na szczeblach dywizji i brygady planowano 

kwartalnie, półrocznie w organach KW Armii i Okręgu. Natomiast sprawozdawczość z 

pracy operacyjnej składały Oddziały KW Okręgów raz do roku39. W organach WSW 

sprawozdania składane były także rocznie, ponadto przesyłano meldunki kwartalne i 

bieżące40. 

 Rok 1968 to rozpoczęcie cyklicznych wizyt strony sowieckiej i polskiej w siedzibach 

swoich organów KW. W dniach 9–13 grudnia dwuosobowa delegacja z organów WSW 

przybyła z wizytą do III Zarządu KGB. W czasie trwania wizyty oficerowie WSW mogli 

pochwalić się przebiegiem rozpracowania i złapania agenta brytyjskiego, Adama 

Kaczmarka oraz wyświetlić film szkoleniowy dotyczący tej sprawy, zatytułowany 

„Kryptonim Soplica”41. 

 Organy WSW pomagały służbom sowieckim rozpracowywać ośrodki 

antykomunistyczne rosyjskich emigrantów rowmieszczone w Europie Zachodniej. NTS 

(Narodowy Związek Pracy) był traktowany przez komunistów jako jedno z największych 

                                                
38 AIPN, SWSW, 2386/19706, Raport z wyjazdu delegacji Szefostwa WSW do Oddziału Kontrwywiadu 
Białoruskiego Okręgu Wojskowego, 23 VII 1968 r., k. 17–18; ibidem, Notatka dotycząca spotkań 
kierownictwa WSW Marynarki Wojennej PRL z kierownictwem KGB Floty Bałtyckiej i kierownictwem KGB 
Białoruskiego Okręgu Wojskowego z kierownictwem Zarządu WSW dowództwa Wojsk Lotniczych i OPK, 
b.d. [1968 r.], k. 92. 
39 AIPN, SWSW, 2386/19706, Raport z wyjazdu delegacji Szefostwa WSW do Oddziału Kontrwywiadu 
Białoruskiego Okręgu Wojskowego, 23 VII 1968 r., k. 18. 
40 Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…., s. 60–61. Zob. także.: AIPN, SWSW, 2386/30684, C. 
Nowicki, Planowanie i organizacja pracy kontrwywiadowczej w obsługiwanej jednostce i jej otoczeniu, 
SWSW, Warszawa 1965. 
41 O sprawie Kaczmarzyka zob. szerzej: B. Kapuściak, Sprawa Adama Kaczmarzyka, szpiega brytyjskiego 
złapanego przez Wojskową Służbę Wewnętrzną [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i 
przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989, red. J. Jędrysiak, K. 
Widziński, Wrocław–Warszawa 2021, s. 317–340. 
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zagrożeń. Obawiano się przeniknięcia osób powiązanych z NTS do władz i służb 

sowieckich. Członkowie NTS kontaktowali się z Polakami listownie, bądź bezpośrednio i 

próbowali ich zwerbować do swojej organizacji. Stąd nie tylko WSW zajmowała się 

rozpracowywaniem NTS i ustalaniem ich kontaktów w kraju, ale także Departament II 

MSW. Jednym z kierunków pracy ofensywnej WSW była próba dotarcia do ośrodków NTS 

w krajach tzw. kapitalistycznych42. 

 

* * * 

 

 Rok 1960 przyniósł odnowienie kontaktów z III Zarządem KGB. Dużą rolę odegrał 

przy tym gen. Aleksander Kokoszyn. To prawdopodobnie z jego inicjatywy odbyło się w 

1962 r. spotkanie w Warszawie kierownictwa kontrwywiadów wojskowych państw-stron 

Układu Warszawskiego. Łączyło się to także ze zmianą polityki sowieckiej. Układ 

Warszawski, początkowo wykorzystywany propagandowo, mógł stać się zagrożeniem dla 

NATO i polityki amerykańskiej w Europie Zachodniej. Rozpoczęcie w 1961 r. połączonych 

ćwiczeń członków Układu Warszawskiego zmusiło niejako kontrwywiady do połączenia sił 

w osłonie i maskowaniu jednostek ćwiczących. To pozwoliło na częstsze kontakty i rozwój 

współpracy. 

 Poszerzenie jej, a następnie wprowadzenie cyklicznych spotkań od 1968 r. związane 

było prawdopodobnie z powierzonym zaufaniem Moskwy zarówno wobec gen. Teodora 

Kufla, jak i Mieczysława Moczara. Sowieci postawili wtedy na „partyzantów”, jako dość 

prężne ugrupowanie wewnątrz PZPR, które w tym momencie było najsilniejsze w PRL 

(szerzej zobacz podsumowanie rozdziału III). 

 

2. Współpraca z innymi służbami Bloku Sowieckiego 
 W ramach Bloku Sowieckiego kontrwywiad Sił Zbrojnych PRL współpracował z 

innymi komunistycznymi kontrwywiadami wojskowymi43.  

 Właściwie ożywienie kontaktów i rozwinięcie szerszej współpracy możemy datować 

dopiero na 1968 r. i było odpowiedzą na aktywizację działań wywiadów krajów Europy 

Zachodniej spowodowaną zresztą m.in. wojną izraelsko-arabską czy inwazją na 

                                                
42 Zob. poszczególne tomy teczki zagadnieniowej na NTS prowadzonej przez organa WSW: AIPN, SWSW, 
2386/16883–16890. 
43 Na temat działalności służb sowieckich i ich współpracy z tzw. bratnimi służbami zob. NKVD/KGB Activities 
and is Cooperation whit other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945–1959. Anthology of the 
internacional conference Bratislawa 14–16 XI 2007, ed. A. Grúňová, Bratislava 2008. 
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Czechosłowację44. Głównym zainteresowaniem organów WSW były dwu lub trójstronne 

kontakty z kontrwywiadem wojskowym Armii Czechosłowackiej, NRD i ZSRS, w tym 

także ćwiczenia wojsk tych państw. Brak było z początku zainteresowania w kontaktach i 

corocznych naradach szefów KW państw-stron Układu Warszawskiego, mimo, że takie 

cykliczne narady były już organizowane przez zarządy wywiadowcze45. Bardziej 

interesowano się kontaktami roboczymi na niższym poziomie i przekazywaniem sobie 

fachowej wiedzy oraz wymianą informacji o metodach działania wywiadu i kontrwywiadu 

potencjalnego przeciwnika46. Niemniej jednak w dniach 17–22 listopada 1969 r. 

czteroosobowa delegacja Szefostwa WSW na czele z samym szefem, gen. Teodorem 

Kuflem, brała udział w II naradzie szefów organów kontrwywiadu armii państw członków 

Układu Warszawskiego, która odbyła się w Budapeszcie47. Pierwsza taka narada odbyła się 

w Warszawie w 1962 r. na prośbę i zaproszenie Kokoszyna, ale być może przed inwazją na 

Czechosłowację także zwołano podobne spotkanie kontrwywiadów wojskowych państw 

Układu Warszawskiego. 

 Wojskowa Służba Wewnętrzna oprócz stałych kontaktów z III Zarządem KGB 

starała się współpracować także z sąsiednimi organami kontrwywiadu wojskowego NRD i 

CSRS. Główne współdziałanie z czechosłowackim KW to rejon nadgraniczny i 

zabezpieczenie kontrwywiadowcze jednostek rakietowych. Obie strony pomagały też sobie 

w wyjaśnieniu materiałów wstępnych dotyczących kontaktów figurantów na terenie obu 

państw. Jeżeli zaś chodzi o kontrwywiad wojskowy NRD, to tu główna współpraca opierała 

się na wspólnych ćwiczeniach armii Układu Warszawskiego. Wtedy następowała także 

wymiana informacji o próbach penetracji wojsk przez dyplomatów z krajów zachodnich48. 

Chciano rozszerzyć tę współpracę w ramach okręgów wojskowych, gdzie Zarządy WSW 

                                                
44 AIPN, SWSW, 2386/18706, Notatka dotycząca kontaktów pomiędzy Szefostwem WSW i centralnymi 
organami kontrwywiadu wojskowego armii państw socjalistycznych oraz wynikających z nich propozycji 
odnośnie zastosowania niektórych form i metod pracy w działaniu organów WSW, 10 VII 1970 r., k. 106. 
45 B. Kapuściak, Współpraca Zarządu II Sztabu Generalnego WP z Zarządami Wywiadowczymi Państw-
Sygnatariuszy Układu Warszawskiego – zarys problemu [w:] Polskie sojusze wojskowe w XX wieku – aspekty 
polityczne, militarne i ekonomiczne (artykuł pokonferencyjny, w druku). 
46 AIPN, SWSW, 2386/18706, Notatka służbowa z pobytu delegacji Szefostwa WSW w Moskwie, 1 XII 1966 
r., k. 11. 
47 AIPN, SWSW, 2386/19706, Notatka dotycząca kontaktów pomiędzy Szefostwem WSW i centralnymi 
organami kontrwywiadu wojskowego armii państw socjalistycznych oraz wynikających z nich propozycji 
odnośnie zastosowania niektórych form i metod pracy w działaniu organów WSW, 10 VII 1970 r., k. 107. 
Kolejna narada, planowana w Pradze w 1970 r., nie odbyła się na skutek sprzeciwu Rumunii. Zob. ibidem, k. 
121. 
48 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy do dyskusji w czasie spotkania kierownictwa 
kontrwywiadu wojskowego WP i NAL, b.d. [1963 r.], k. 97–99. Organy WSW uczestniczyły w zabezpieczaniu 
ćwiczeń Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego krypt. „Kwartet” które odbyły się na terenie 
NRD w dniach 9–14 IX 1963 r. Zob. J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej, 
Warszawa 1998, s. 340–341; C. Krzemiński, Polskie lotnictwo wojskowe 1945–1980, Warszawa 1989, s. 202. 
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POW i SOW mogłyby wymieniać informację z sąsiadującymi zarządami KW NRD i 

pomagałyby sobie wzajemnie w ustalaniu kontaktów i podejrzanych osób będących w 

zainteresowaniu którejś ze stron, planowały wspólne przedsięwzięcia w zakresie obserwacji 

osób przekraczających granicę, wymiany informacji o szpiegostwie i penetracji ze strony 

dyplomatów oraz w zakresie wiedzy o ośrodkach wywiadowczych państw zachodnich i ich 

nowych metod pracy49. Szefostwo WSW było zresztą mocno zainteresowane także pomocą 

i współdziałaniem z kontrwywiadem NAL odnośnie maskowania i dezinformacji w okresie 

przygotowania do ćwiczeń i podczas ich odbywania. Równolegle do zabezpieczania 

ćwiczeń wojskowych gen. Kokoszyn sugerował przeprowadzanie wspólnych operacji 

kontrwywiadowczych, jak: przerzut agenta, przeciwdziałanie penetracji jednostek, 

likwidacja grup dywersyjnych oraz środków radioelektronicznych przeciwnika. Miano to 

także rozszerzyć na codzienną pomoc w przerzucie agentów, rozpracowywaniu figurantów 

WSW oraz pomoc w organizowaniu spotkań na terenie Berlina Zachodniego. Organa WSW 

w ten sposób miałyby się przygotować nie tylko na lepsze zabezpieczanie ćwiczeń, ale 

przede wszystkim na czas ewentualnych konfliktów i działań wojennych50.  

 W efekcie ćwiczeń wojsk Układu Warszawskiego krypt. „Burza”, które odbywały 

się na terytorium kilku państw sojuszniczych w październiku 1961 r., zarówno organa WSW, 

jak i kierownictwo MON zdało sobie sprawę ze słabości Sił Zbrojnych PRL w warunkach 

polowych podczas ćwiczeń zarówno w kraju jak i na terenie państw sojuszniczych W 

organach WSW nastąpiły wobec tego zmiany – powstały wydziały WSW związków 

taktycznych. Jednocześnie zdecydowano się na wspólną naradę i próbę skłonienia 

kontrwywiadów wojskowych państw Układu Warszawskiego do ściślejszej współpracy51. 

WSW uważała bowiem, że największe zagrożenie płynie ze strony RFN, które mogą 

upomnieć się o ziemie zachodnie Polski „ludowej”. Oprócz służb niemieckich, również 

amerykańskie (jako dwa największe państwa „imperialistyczne”) oraz angielskie, francuskie 

i izraelskie miały w pierwszej kolejności penetrować obszary PRL, a także terytorium całego 

bloku wschodniego. Wybór w 1961 r. Johna F. Kennedy’ego na prezydenta USA i nowe 

                                                
49 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy do dyskusji w czasie spotkania kierownictwa 
kontrwywiadu wojskowego WP i NAL, b.d. [1963 r.], k. 101–102; ibidem, Referat [na otwarcie konferencji 
kontrwywiadów wojskowych państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 116. 
50 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy do dyskusji w czasie spotkania kierownictwa 
kontrwywiadu wojskowego WP i NAL, b.d. [1963 r.], k. 100–102. 
51 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Referat [na otwarcie konferencji kontrwywiadów wojskowych 
państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 104–105; J. Babula, Wojsko Polskie…, s. 
339–340. 
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otwarcie w wyścigu kosmicznym z jednej strony52, a z drugiej wyraźne odgradzanie terenów 

zagarniętych przez Związek Sowiecki i budowa muru berlińskiego zaogniały tę sytuację. 

Organa WSW ostrzegały przed rozpoczęciem wzmożonej penetracji, szczególnie przez 

attachaty krajów zachodnich (ale także w wyniku wzmożonych przyjazdów handlowych i 

turystycznych), które objeżdżały pobliskie tereny garnizonów właśnie w zachodniej części 

PRL (było to o tyle logiczne ze strony wywiadów państw tzw. kapitalistycznych, że 

stacjonowały tam sowieckie i polskie jednostki bojowe pierwszego rzutu)53. Dowodem na 

zainteresowanie się obszarami Polski „ludowej” było zatrzymanie Wandy Nowickiej-

Lubicz54 (żony starszego oficera), która miała być zwerbowana na wycieczce turystycznej 

w Kopenhadze przez wywiad amerykański, Georga Gribela (pilota morskiego)55, który 

                                                
52 John F. Kennedy w dniu 25 V 1961 r. przedstawił Kongresowi USA „Program Apollo” i lądowanie 
człowieka na księżycu do końca dekady. Był to efekt lotu wokół Ziemi Jurija Aleksiejewicza Gagarina (ros. 
Юрий Алексеевич Гагарин) w dniu 12 IV 1961 r. Zob. D. Cadbury, Space Race. The epic battle between 
American and the Soviet Union for Dominion of space, New York 2006; R. Stone, A. Anders, Ścigając Księżyc. 
Naród, politycy i obietnica, która przeniosła USA w erę kosmiczną, tłum. M. Młynarz, Oświęcim 2019; M. 
Brzeziński, Wschód czerwonego Księżyca. Wyścig supermocarstw o dominację w kosmosie, tłum. A. Sak, 
Kraków 2009; Юрий Алексеевич Гагарин, 
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm?reload_coolmenus (dostęp 16 III 2022 r.). Oczywiście 
trzeba brać pod uwagę jeszcze działalność Stanów Zjednoczonych wobec Kuby i inwazji w Zatoce Świń. Zob. 
na ten temat: C. Bown, P.J. Mooney, Cold War to Détente 1945–80, second edition, London 1981, s. 80–92; 
H. Jones, The Bay of Pigs, Oxford 2008; P. Rośczak, Plany i rzeczywistość inwazji w Zatoce Świń 17–19 
kwietnia 1961 r., http://www.rosczak.com/inwazja/ (dostęp 16 VII 2020 r.); The Bay of Pigs Invasion, 
https://www.cia.gov/stories/story/the-bay-of-pigs-invasion/ (dostęp 16 III 2022 r.); J. Rasenberger, The 
Brilliant Disaster. JFK, Castro, and American’s Doomed Invasion of Cuba’s Bay of Pigs, New York 2011; 
P.J. Sloyan, The Politics of Deception. JFK’s Secret Decisions on Vietnam, Civil Rights, and Cuba, New York 
2015. Co ciekawe, w ważnej książce o stanowisku administracji Kennedy’ego i polityce innych amerykańskich 
prezydentów Zatoka Świń występuje dwa razy, jako „nieudana próba” i „wstrząs”, bez jakiś głębszych 
refleksji. Zob. H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 2016, s. 639 i 
711. Stamtąd też cytaty. Tak komentuje to Christopher Andrew: „Operacje KGB miały znaczne wsparcie w 
postaci pokracznych i niekiedy brutalnych amerykańskich reakcji na latynoamerykańskie ruchy rewolucyjne. 
Marnie zaplanowana i niekompetentnie przeprowadzona próba obalenia Castro poprzez wspieranie przez CIA 
lądowania w Zatoce Świń w kwietniu 1961 roku była zapewne najbardziej farsowym i niekompetentnym 
epizodem w amerykańskiej polityce zagranicznej okresu »zimnej wojny«”. Cyt. za: C. Andrew, W. Mitrochin, 
Archiwum Mitrochina II. KGB i Świat, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Poznań 2006, s. 62. 
53 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Referat [na otwarcie konferencji kontrwywiadów wojskowych 
państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 106–107. 
54 Sprawę krypt. „Hela” prowadził Departament II MSW, Nowicka została skazana 18 VII 1961 r. na 3 lata 
pozbawienia wolności przez Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, wcześniej rejestrowana jako TW ps. „Nina 
Wolska”. Zob. AIPN, MSW, 01220/57, Materiały operacyjne przechowywane poza teczkami operacyjnymi 
kryptonim „Hela” dotyczące Wandy Nowickiej – agent wywiadu USA, 1961–1974; AIPN, MSW, 002082/40, 
Materiały agenturalne dotyczące Lubicz Nowickiej Wandy; AIPN, MSW, 002086/216/J, Materiały kontrolno-
śledcze dotyczące Lubicz Nowickiej Wandy, mkf. 
55 Sprawę prowadził Wydział II KWMO w Szczecinie. Gribel, został skazany 8 XI 1961 r. na dożywotnie 
więzienie przez Sąd Marynarki Wojennej. AIPN, MSW, 0330/288, t. 1–7, Akta sprawy kontrolno-śledczej 
dotyczące działalności szpiegowskiej na rzecz wywiadu zachodnioniemieckiego prowadzonej przeciwko 
Georg Gribel, 1958–1967; AIPN, Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego (dalej Sąd WOW), 946/2376, 
Akta śledztwa i procesu Georga Gribela, odbywającego karę dożywotniego więzienia za szpiegostwo na rzecz 
wywiadu amerykańskiego, 1963–1971; AIPN, MSW, 01220/29, Materiały operacyjne przechowywane poza 
teczkami operacyjnymi – dotyczy agenta wywiadu BND G. Gribela, 1960–1987; AIPN, Najwyższy Sąd 
Wojskowy (dalej NSW), 765/11, Skarga rewizyjna w sprawie Georga Gribela, 1961–1962; AIPN, MSW, 
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zbierał dla wywiadu RFN informację o portach i Marynarce Wojennej, czy Wiesława 

Stepka56, który fotografował i zbierał informację w celu przekazania ich wywiadowi 

amerykańskiemu57. Ćwiczenia wojskowe o krypt. „Burza” uzmysłowiły także Szefostwu 

WSW, że w razie tak dużych ćwiczeń wojsk Układu Warszawskiego potrzebne było 

wspólne, kompleksowe przedsięwzięcie zmierzające do wprowadzenia NATO w błąd co do 

transportu, ruchu wojsk, czy rejonów koncentracji. Stąd płynęła propozycja współpracy 

skierowanej na dezinformację przeciwnika. W grę wchodziły także jednostki sowieckie na 

terytorium PRL, które w ramach ochrony kontrwywiadowczej powinny być włączone w 

zakres działań dezinformacyjnych. Organa WSW zakładały, że szerokie działania 

dezinformacyjne idące z wszystkich krajów Układu Warszawskiego będą najlepszym 

sposobem na zmylenie państw Europy Zachodniej, wystarczy skoordynować działania, 

wymianę informacji i materiałów kontrwywiadowczych oraz określić kanały 

dezinformacyjne58. 

 

3. Współpraca i zabezpieczenie Zarządu II SG WP 
 Już w 1957 r. wypracowano wytyczne dotyczące współpracy WSW z wywiadem 

wojskowym59. Wcześniej taka współpraca nie istniała60. Zarząd I Szefostwa WSW był 

zobligowany do prowadzenia pracy operacyjnej we wszystkich komórkach Zarządu II SG 

                                                
01299/165, mjr. M. Lurie, kpt. S. Paszkiewicz, Zarys działalności wywiadu zachodnioniemieckiego na odcinku 
morskim w aspekcie sprawy Georga Gribla, [Warszawa] 1964. 
56 Sprawę krypt. „Turysta” prowadził KWMO w Rzeszowie, Stepek został skazany 17 VI 1961 r. przez Sąd 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę 10 lat więzienia. Zob. AIPN Rz, Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Rzeszowie, 043/402, t. 1–3, Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Gniazdo”, 1960; 
AIPN Wr, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu, 054/1114, Materiały operacyjne 
dotyczące Stepka Wiesława, osoby podejrzewanej o prowadzenie działalności szpiegowskiej, 1960; AIPN, 
MSW, 01220/42, Materiały operacyjne przechowywane poza teczkami operacyjnymi kryptonim „Turysta” 
dotyczące Wiesława Stepka – agenta wywiadu USA, 1960–1974; AIPN, Sąd WOW, 946/2431–2436, Akta 
śledztwa w sprawie Wiesława Stepka podejrzanego o działalność szpiegowską na rzecz wywiadu 
amerykańskiego, 1960–1980; AIPN, Sąd WOW, 946/2436, Akta więzienne i apelacyjne Wiesława Stepka 
skazanego za działalność szpiegowską na rzecz wywiadu amerykańskiego, 1960; AIPN, NSW, 765/21, Skarga 
rewizyjna w sprawie Wiesława Stepka, 1961; AIPN, NSW, 765/200–201, Akta nadzoru w sprawie Wiesława 
Stepka, 1960–1961; AIPN, MSW, 01299/322, Metody szkolenia agentów w amerykańskiej szkole 
wywiadowczej w Richmond – sprawa Stepka – opracowanie Departamentu II MSW, [Warszawa] 1960. 
57 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Referat [na otwarcie konferencji kontrwywiadów wojskowych 
państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 107. Wszystkie te przykłady służyły 
Kokoszynowi do pokazania jak służby zachodnie są zainteresowane penetracją Sił Zbrojnych PRL. Żadna 
jednak z tych osób nie została zatrzymana przez organa WSW. 
58 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Referat [na otwarcie konferencji kontrwywiadów wojskowych 
państw Układu Warszawskiego w Warszawie], b.d. [luty 1962 r.], k. 117. 
59 AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej Zarządu II SG WP), 2602/20746, Wytyczne 
w zakresie współpracy Wojskowej Służby Wewnętrznej z Zarządem II Sztabu Generalnego WP, 1957 r., k. 
18–19. 
60 AIPN, Zarządu II SG WP, 2602/20019, O organizacji służby wywiadowczo-kontrwywiadowczej, b.d. [ok. 
1957 r.], k. 70–74. 
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WP i jednostkach jemu podległych z wyjątkiem Oddziału II61. Zarówno wywiad, jak i 

kontrwywiad wojskowy miały się dzielić informacjami zebranymi w toku pracy operacyjnej, 

jak i swoją agenturą. W ramach współpracy WSW oddelegowała do pracy w Zarządzie II 

SG WP swojego oficera, który mógł werbować do współpracy pracowników i oficerów 

nieoperacyjnych oraz rozpracowywać wszystkich za zgodą szefa wywiadu wojskowego. 

Zebrane informacje miały być dostarczane także na biurko szefa Zarządu II SG WP. Co 

ciekawe, werbunek nie dotyczył także oficerów Wydziału Politycznego Zarządu II SG WP. 

Oficerowie i pracownicy operacyjni mogli być pozyskiwani jako kontakty poufne, ale tylko 

za zgodą szefa Zarządu II SG WP. Szef wywiadu wojskowego musiał także wyrazić zgodę 

na przeprowadzenie rozmów z oficerami i pracownikami operacyjnymi. Jednak czytając te 

wytyczne, widać wyraźnie przewagę służb kontrwywiadowczych nad wywiadem 

wojskowym62. 

 Rok po utworzeniu WSW minister obrony narodowej rozkazem nr 004/Org. z 19 

maja 1958 r. sformował w Szefostwie WSW samodzielny Wydział VI, którego zadaniem 

była osłona kontrwywiadowcza Zarządu II SG WP i podległych mu jednostek. W związku 

z tym szef WSW nakazał poszczególnym jednostkom terenowym WSW ochraniać podległe 

jednostki wywiadu wojskowego i tak: 

 – Oddział WSW Modlin (podległy pod Zarząd WSW WOW) – Radiowęzeł w 

Janówku, 

 – Oddział WSW Szczecinek (Zarządu WSW POW) – 16. batalion rozpoznania 

radiowego w Wałczu oraz 1. kompanię tegoż batalionu stacjonującą w Dałujach k. 

Szczecinka, 

 – Oddział WSW Elbląg (Zarządu WSW POW) – 4. kompanię 16. batalionu 

rozpoznania radiowego stacjonującą w Elblągu, 

 – Oddział WSW Wrocław (Zarząd WSW SOW) – 19. samodzielny batalion 

rozpoznawczy we Wrocławiu, 

 – Oddział WSW Krosno Odrzańskie (Zarząd WSW SOW) – 3. kompanię 16. batalion 

rozpoznania radiowego stacjonującą w Gorzowie Wielkopolskim, 

                                                
61 Oddział II Zarządu II SG WP, tzw. operacyjny, czyli wywiad strategiczny, z wydziałami: brytyjskim, 
amerykańskim, francuskim, niemieckim, skandynawskim, izraelskim oraz dalekowschodnim. Zob. B. 
Kapuściak, Wywiad wojskowy PRL. JW 3362 i podległe jej jednostki, „ARwPL” 2016, nr 1 (14), s. 107–154. 
62 WSW w oczach oficerów Zarządu II SG WP będzie na tyle wścibska, że wywoła fale krytyki i ingerencje 
zastępcy szefa wywiadu wojskowego, gen. Tadeusza Jedynaka u ministra obrony narodowej. Ówczesny szef 
WSW Teodor Kufel nie będzie jednak dłużny w tych rozgrywkach i zacznie rozpracowywać Jedynaka, 
zbierając na niego materiały kompromitujące, aby ostatecznie spowodować jego odwołanie. Zob. AIPN, 
SWSW, 2386/15208, Materiały wstępne krypt. „Rezerwista”, t. 1; AIPN, SWSW, 2386/15207, Materiały 
wstępne krypt. „Rezerwista”, t. 2. 
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 – Oddział WSW Żagań (Zarząd WSW SOW) – 2. kompanię 16. batalionu 

rozpoznania radiowego stacjonującą w Sulikowie k. Zgorzelca, 

 – Wydział WSW Świnoujście (Oddział WSW MW) – 5. kompanię 16. batalionu 

rozpoznania radiowego stacjonującą w Dziwnowie, 

 – Wydział WSW Ustka (Oddział WSW MW) – 6. kompanię 16. batalionu 

rozpoznania radiowego stacjonującą w Ustce63. 

 Wszystkie te jednostki miały informować szefa Wydziału VI SWSW przez zarządy 

OW (równorzędne) o uzyskanych ważniejszych materiałach obciążających oficerów, 

podoficerów nadterminowych (zawodowych) i pracowników cywilnych wywiadu 

wojskowego. 

 Ochrona jednostek Zarządu II SG WP miała być realizowana poprzez odpowiedni 

dobór kadr, prowadzenie rozmów, posiadanie wśród kadry dwóch nieoficjalnych 

pracowników, a wśród pracowników cywilnych agentury. Także ochrona zewnętrzna 

jednostek miała się opierać na werbunku agentury sygnalizacyjnej64. 

 Samodzielny Wydział VI SWSW składał się z szefa wydziału i trzech starszych 

pomocników szefa65. Do jego zadań należało oprócz osłony Zarządu II SG WP i podległych 

mu jednostek, również zabezpieczenie Wojskowego Wydziału Spraw Zagranicznych oraz 

podległych pod wywiad Sił Zbrojnych PRL (oraz MSZ) attachatów wojskowych66. 

 W założeniach dla lepszej kontroli kontrwywiadowczej Zarządu II SG WP i 

Wojskowego Wydziału Spraw Zagranicznych, szef WSW, płk Aleksander Kokoszyn 

sugerował przeprowadzanie rozmów ze składem osobowym wyżej wymienionych 

jednostek, posiadanie 4 nieoficjalnych pracowników (w oddziałach II, III i IV i 

pododdziałach technicznych Zarządu II SG WP), posiadania agentury werbowanej 

wyłącznie do spraw, sprawdzania nowoprzyjętych pracowników i techniczne 

zabezpieczanie tajemnicy oraz ochronę zewnętrzną i wewnętrzną Zarządu II SG WP, a także 

podległych jej jednostek. Natomiast w 16. batalionie radiopelengacyjnym, 19. 

                                                
63 AIPN, SWSW, 3426/93, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 00202, 30 VI 1958 r., k. 495–
496. 
64 Ibidem, k. 496. 
65 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Zarząd VI Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej 
Zarząd VI SG WP), 1678/84/16, Etat nr 32/247 Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, 19 V 1958 r., k. 
6v. 
66 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20019, Organizacja i zasady pracy samodzielnego Wydziału Szefostwa WSW 
ochraniającego kontrwywiadowczo Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego [podpisana przez szefa 
WSW, płk. Aleksandra Kokoszyna], b.d. [marzec 1958 r.], k. 83. 
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samodzielnym batalionie rozpoznawczym i radiowęźle szef WSW proponował posiadanie 

dwóch NP67. 

 W przypadku osłony attachatów, Kokoszyn sugerował w pierwszym rzędzie 

posiadanie przez WSW w Berlinie i Sztokholmie, a w późniejszym czasie również w Paryżu 

po jednym pracowniku kontrwywiadu wojskowego, którzy oprócz osłony tych placówek 

będą prowadzić na rzecz organów WSW pracę ofensywną. Oczywiście szef WSW 

przewidywał w ramach ochrony kontrwywiadowczej także rozmowy z pracownikami 

attachatów i kontrole techniczną pomieszczeń służbowych i prywatnych. 

 Co ciekawe, organa WSW rościły sobie prawo do kontrwywiadowczej analizy 

„wpadek” agentury wywiadu wojskowego, sprawdzanie typowanej i szkolonej agentury do 

pracy za granicą kraju oraz konspiracji mieszkań konspiracyjnych (MK) Zarządu II SG WP. 

Kontrwywiad wojskowy rządał dostępu do wiedzy operacyjnej wywiadu wojskowego, ale 

wszystkie te czynności i przekazywane materiały miały być uzgadniane i aprobowane przez 

szefa wywiadu wojskowego. On także miał akceptować oficerów WSW ochraniających 

Zarząd II SG WP i attachaty oraz miał być informowany co do oficerów prowadzących pracę 

ofensywną z ramienia WSW (oczywiście w tym zakresie miał udzielać pomocy). 

Samodzielny Wydział VI SWSW uczestniczył we wzajemnej wymianie dokumentów 

między służbami wojskowymi wywiadu i kontrwywiadu68. 

 Kolejny rozkaz szefa WSW z marca 1959 r. o ochronie kontrwywiadowczej Zarządu 

II SG WP i podległych jej jednostek nie przyniósł nic nowego, jedynie doprecyzował 

zadania WSW. Szef Wydziału VI Szefostwa WSW był odpowiedzialny za ochronę wywiadu 

wojskowego i sprawował nadzór nad ochroną podległych mu jednostek które ochraniały 

terenowe organa WSW. Z tym, że teraz Oddział WSW w Szczecinie (Zarządu WSW POW) 

miał osłaniać 1. kompanię 16. batalionu rozpoznania radiowego69. 

 W 1964 r. został sformowany na bazie 26. batalionu rozpoznania 6. DPD z Krakowa 

1. Samodzielny Batalion Szturmowy (JW 4101), który został przedyslokowany do 

Dziwnowa. Wszedł on wkrótce pod merytoryczną podległość Zarządu II SG WP i był 

przygotowywany do wykonywania zadań dywersyjnych małymi grupami na tyłach 

                                                
67 Ibidem, k. 83. 
68 Ibidem, k. 84. 
69 Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0044 w sprawie operacyjnego obsługiwania jednostek 
Zarządu II Sztabu Generalnego, 5 III 1959 r. [w:] Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 123–125 
(dokument nr 6). Ostatecznie 16. batalion został rozformowany zarządzeniem organizacyjnym szefa Sztabu 
Generalnego i w jego miejsce sformowany Ośrodek Rozpoznania Radiowego według etatu nr 14/145. CAW, 
Zarząd VI SG WP, 1101/65/57, Zarządzenie organizacyjne nr 085/Org, 7 X 1960 r., k. 119–120. 
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nieprzyjaciela70. Organa WSW od razu zasygnalizowały, że „niektóre przedsięwzięcia 

reorganizacyjne nie sprzyjają maskowaniu tworzonej jednostki i zbyt wcześnie przed 

właściwym jej powstaniem dają możliwość rozszyfrowania zamierzeń Sztabu Generalnego 

w tym przedmiocie”. Ze tego względu szef Zarządu WSW WOW, płk Czesław Nowicki 

sugerował zmianę numeru jednostki wojskowej (otrzymała ją po 26. brozp) oraz w ramach 

maskowania przemundurowanie pododdziału i to jeszcze przed wyjazdem do Dziwnowa71. 

 Nie odnaleziono w zasobie Archiwum IPN konkretnych przykładów osłony 

attachatów za lata 1957–1968, stąd pozostaje autorowi wykorzystanie pracy dyplomowej 

jednego z oficerów, który brał udział w takim zabezpieczeniu. W przypadku ochrony 

attachatów organa WSW stosowały różne metody (praca profilaktyczna, zabezpieczenie 

agenturalne oraz techniczne). Przede wszystkim oficerowie Zarządu II SG WP byli pouczani 

o zachowaniu daleko idącej ostrożności w codziennej pracy w attachacie. Narażeni byli 

bowiem na obserwacje, inwigilacje, tajne rewizję i podsłuchy ze strony organów 

kontrwywiadowczych państw kapitalistycznych. A to mogło przynieść dekonspirację nie 

tylko pracownikom attachatu, ale także prowadzonej przez nich agentury. Dodatkowym 

zagrożeniem były osoby przyjmowane do pracy w attachacie (np. sprzątaczki, telefonistki, 

tłumacze), co do których trzeba było zachować ostrożność i czujność. Oficerowie wywiadu 

wojskowego wyjeżdżający za granicę byli sprawdzani i opiniowani przez WSW. To 

powodowało często nawiązanie oficjalnych kontaktów przez oficerów WSW, rozmów i 

szkoleń z zakresu działalności kontrwywiadów państw obcych (tzw. działalność 

profilaktyczna WSW względem oficerów wywiadu wojskowego)72. 

 Szefostwo WSW poleciło przed 1962 r. kontrole i analizy sytuacji attachatów na 

terenie Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii i Berlina Zachodniego. Zwróciło przy 

                                                
70 Szerzej na temat 1. bsz zob.: H. Królikowski, 1 Batalion Szturmowy, Warszawa 2007. 
71 CAW, Zarząd I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 1424/1967/23, Pismo nr B-005202/3/64 szefa 
Zarządu WSW WOW, płk. Czesława Nowickiego do dowódcy WOW, gen. dyw. Czesława Waryszaka, 6 VIII 
1964 r., k. 101. Stamtąd też cytat. Zob. także: ibidem, Notatka służbowa [zastępcy szefa SG, gen. dyw. 
Tadeusza Tuczapskiego] w sprawie przeniesienia 1. Samodzielnego Batalionu Szturmowego do m. Dziwnów, 
b.d. [wrzesień 1964 r.], k. 103. 
72 AIPN, SWSW, 2386/31081, mjr Zbigniew Peter [konsultacja ppłk Witold Siennicki], Zasady pracy oficera 
KW w kwestii kontrwywiadowczego zabezpieczenia tajności pracy i działania Attachatów Wojskowych PRL 
akredytowanych na terenie państw kapitalistycznych (WKDO WSW przy WAP), Warszawa, maj 1962, s. 42–
45. Autor pracy sugerował wręcz, że oficer WSW powinien wejść w styczność zarówno z wszystkimi 
pracownikami osłanianego attachatu, jak i powinien utrzymywać dobre kontakty z centralą Zarządu II SG WP. 
Wobec tego powinien brać udział w życiu codziennym osłanianego obiektu, uczestnicząc w przyjęciach 
towarzyskich, odczytach, wycieczkach. Miałby możliwość oswojenia pracowników attachatu do siebie i 
zbliżenia się do nich na stopie koleżeńskiej. Również ułożenie lepszych kontaktów z centralą wywiadu miałoby 
spowodować przekazywanie przez jej kierownictwo kierunków działań poszczególnych attachatów i 
ewentualnych podejrzeń pracowników względem innych, co jednak było raczej bardziej życzeniowe, niż realne 
możliwe, zważywszy na fakt, że oficerowie wywiadu wojskowego bardzo ostrożnie podchodzili do oficerów 
WSW. Zob. ibidem, k. 50–53. 
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tym uwagę na sprawy obiegu i trzymania dokumentów oraz odpowiedniego zabezpieczenia 

pomieszczeń i szaf pancernych. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez grupę techniki 

operacyjnej Szefostwa wykryto i zdjęto stałą instalację podsłuchową w budynku Polskiej 

Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim. W Belgii wykryto dwie sondy do podsłuchu, a w 

Paryżu stwierdzono zainstalowany podsłuch telefoniczny, jednak nie ustalono jakie 

urządzenie było do tego wykorzystywane. W tym czasie grupa techników z MSW wykryła 

także podsłuch telefoniczny w attachacie w Wielkiej Brytanii. Mimo ostrzeżeń, oficerowie 

attachatu nie zachowywali ostrożności i doszło do zidentyfikowania agenta oraz zatrzymania 

oficera wywiadu wojskowego73. 

 Wojskowa Służba Wewnętrzna, w przeciwieństwie do MSW nie posiadała sprzętu 

umożliwiającego zabezpieczenie kasy pancernej i pomieszczenia, w taki sposób, by 

uniemożliwić ich otwarcia. Rzadko stosowano w attachatach środki sygnalizacyjne i 

alarmowe czy też precyzyjne urządzenia, które pozwalałyby stwierdzić że kasa bądź 

pomieszczenie zostało niejawnie otwarte74. 

 Oficer WSW mógł zabezpieczyć attachat tylko poprzez agenturę wywodzącą się z 

tego attachatu. Typowanie osób do wyjazdu i ich przygotowanie zwykle trwało do około 

roku i było dokonywane przez centralę Zarządu II SG WP. To pozwalało oficerowi WSW 

na wytypowanie, zawerbowanie i odpowiednie zadaniowanie agenta jeszcze w kraju (lub 

podczas przyjazdu służbowego albo urlopu wypoczynkowego). Oczywiście istniała 

ewentualność zawerbowania oficera wywiadu wojskowego również za granicą. 

Wykorzystywano do tego najczęściej inny kraj (niż ten do którego został skierowany) gdzie 

mógł zostać wezwany pod różnym pretekstem przez centralę – oczywiście wszystko było 

uzgadniane z szefem wywiadu wojskowego. Werbunek musiał się odbywać na zasadzie 

dobrowolności, nigdy poprzez materiały kompromitujące. Te, jeżeli udało się zebrać 

oficerowi WSW powinny być zgłoszone do szefa Zarządu II SG WP, by osoba taka 

ewentualnie została cofnięta z listy kandydatów do obsadzenia attachatu. Również 

zabezpieczenie attachatu mogło się odbywać poprzez kontakty poufne (operacyjne bądź po 

linii służbowej). Z kontaktami tymi można było się spotykać w lokalach kontaktowych bądź 

konspiracyjnych specjalnie do tego celu zorganizowanych, gdzie oficer nie spotykał się z 

inną agenturą lub nieoficjalnymi pracownikami. Sposób łączności z agenturą pracującą w 

attachacie mógł być różnie wypracowany, np. poprzez pocztę dyplomatyczną (z 

                                                
73 Ibidem, s. 9–14. 
74 Ibidem, s. 16–17. O szerszych możliwościach wykorzystania techniki operacyjnej w zabezpieczaniu 
attachatów zob.: ibidem, s. 45–50. 
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wykorzystaniem pisma utajnionego), pocztę zwykłą (przesyłaną na zorganizowaną 

adresówkę w kraju, oficjalnie jednak pracownicy attachatów mieli zakaz korzystania z tej 

poczty) czy kody (szyfry, przy pomocy szyfranta pracującego w ambasadzie). Spotkanie 

mogły się także odbywać przy przyjeździe oficera KW do danego kraju z zachowaniem 

wszelkich zasad konspiracji (kontakt taki był bardzo sporadyczny), czy także podczas 

wyjazdu kuriera dyplomatycznego czy wykorzystania osób zaufanych z personelu LOT-u i 

ORBIS-u (to jednak w jakimś stopniu ujawniano osobę z którą kontrwywiad wojskowy 

utrzymywał łączność)75.  

 Zarząd II SG WP w ramach współpracy z WSW przesyłał zdobyte informacje które 

mogły zainteresować kontrwywiad wojskowy76. Tak było w przypadku sprawy 

Mieczysława Grzelczyka podejrzanego o współpracę z wywiadem brytyjskim77. Grzelczyka 

dwukrotnie mieli nawiedzić pracownicy wywiadu brytyjskiego, proponować przeszkolenie 

i przerzucenie na teren PRL. WSW do nawiązania z nim kontaktu wysłało kontakt 

operacyjny – dr. Lucjana Solika, który wyjeżdżał turystycznie do RFN (zgodę na wydanie 

paszportu załatwił Zarząd I SWSW), a który miał się spotkać z Grzelczykiem pod 

pretekstem przekazania listów od siostry78. Po wykonaniu zadania przez KO Grzelczyk 

okazał się złym kandydatem na werbunek, przy tym propozycja współpracy wyszła od służb 

brytyjskich w 1958 r. i Grzelczyk wyraźnie dał do zrozumienia że nie chce współpracować79. 

 Przy tej współpracy więcej korzyści czerpały organa WSW, szczególnie ze względu 

na działania ofensywne. Wywiad wojskowy udzielał bowiem informacji o działaniach 

kontrwywiadów państw kapitalistycznych, ewentualnie o zlokalizowanych ośrodkach 

wywiadowczych na Zachodzie. Pomagał również legalizować oficerów wyjeżdżających za 

granicę. Dodatkowo Zarząd II SG WP przez WSW był kontrolowany w ramach ochrony 

kontrwywiadowczej, co także pozwalało organom KW zapoznać się z częścią materiałów 

operacyjnych i analitycznych wywiadu wojskowego. 

 

                                                
75 Ibidem, s. 30–42. 
76 AIPN, SWSW, 2386/16850, Pismo nr OI/00124/64 cz.p.o. szefa Zarządu II SG WP, gen. bryg. Tadeusza 
Jedynaka do szefa WSW, gen. bryg. Aleksandra Kokoszyna, Warszawa, 20 II 1964 r., k. 55. 
77 AIPN, SWSW, 2386/16848, Pismo nr OI/W1/00494/64 szefa Zarządu II SG WP, gen. dyw. Grzegorza 
Korczyńskiego do szefa WSW, gen. bryg. Aleksandra Kokoszyna, Warszawa, 30 VI 1964 r., k. 193. 
78 AIPN, SWSW, 2386/16848, Pismo nr B-005181/2 zastępcy szefa Zarządu WSW SOW, ppłk. J. Krupy do 
szefa Zarządu I SWSW dot[yczący] KO dr Solik, Wrocław, 17 XII 1964 r., k. 219-221; ibidem, Plan (czynności 
operacyjnych w sprawie ob[ywatela] Grzelczaka), Warszawa, 21 X 1964 r., k. 222-223. 
79 AIPN, SWSW, 2386/16848, Raport [mjr. Stanisława Stępnia z Oddziału II Zarządu I SWSW] (o zaniechaniu 
opracowania kandydata na werbunek z NRF ob[ywatela] Mieczysława Grzelczyk), 27 XI 1964 r., k. 231-235. 
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4. Współpraca z organami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 Od samego początku powstania WSW organa te musiały ułożyć sobie, wzorem 

poprzedniczki, relację z cywilnym aparatem bezpieczeństwa państwa. Dla organów WSW 

najważniejsza był współpraca Zarządu I Szefostwa WSW z Departamentem I i II MSW oraz 

Zarządu II Szefostwa WSW i terenowych jednostek pionu porządkowego WSW z pionem 

milicyjnym. 

 Organa WSW oprócz ścisłej współpracy w zakresie osłony wojska, proponowały 

wymianę doświadczeń i materiałów oraz wspólne prowadzenie rozpracowań. Piony MSW 

miały w szczególności zwracać uwagę na osoby cywilne które podejrzane były o powiązania 

z wojskowymi, a które prowadziły wrogą działalność. Osłona wojska poprzez działalność 

nie tylko WSW, ale także SB miała się opierać na wspólnym prowadzeniu spraw 

operacyjnych, wykorzystywaniu agentury, techniki operacyjnej i tajnej obserwacji. 

Pracowników studiów wojskowych przy uczelniach i przedstawicieli wojskowych przy 

ministerstwach i zakładach produkcyjnych obsługiwał kontrwywiad wojskowy, ale przy 

ścisłej współpracy z SB. Przy tym miała być zawsze przestrzegana zasada, że wojskowych 

i pracowników kontraktowych wojska sprawdza WSW, a cywilów organa MSW80.  

 Zabezpieczeniem tzw. otoczenia (środowiska cywilnego), czyli jednostek i 

garnizonów na zewnątrz zajmował się Departament II MSW, a ściśle Wydział VI tegoż 

departamentu. Miał on w ścisłej współpracy z WSW zabezpieczać szczególnie rejon 

stacjonowania jednostek specjalnych81.Wydział VIII natomiast rozpracowywał od strony 

cywilnej attachaty wojskowe krajów kapitalistycznych i w związku z tym utrzymywał 

kontakt z Zarządem I SWSW82. 

 Organa WSW nie do końca były zadowolone ze współpracy z MSW (chociaż jawiła 

się ona pozytywnie) ze względu na brak sformalizowanych umów dwustronnych, w których 

wymienione byłyby zagadnienia interesujące WSW. Brak było także dokładnego określenia 

kompetencji obu kontrwywiadów. Szefostwo WSW za kluczowe sprawy, które należałoby 

uzgodnić z kierownictwem Departamentu II MSW uznało spowodowanie, by terenowe 

jednostki SB sygnalizowały terytorialnie właściwym organom WSW o osobach 

rozpracowywanych, które maja styczność z wojskiem (rodzina, pracownicy kontraktowi czy 

                                                
80 AIPN, SWSW, 2386/19700, Tezy dotyczące współpracy między służbą bezpieczeństwa MSW a organami 
kontrwywiadu wojskowego, b.d. [luty 1960 r.], k. 3–5. 
81 AIPN, Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, 01243/38, 
t. 11, Zakres działania i struktura Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa, 7 V 1965 
r., k. 17. 
82 AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka służbowa (dot[ycząca] współpracy pionu kontrwywiadowczego 
organów WSW a MSW), b.d. [1959 r.], k. 12. 
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osoby z bezpośredniego otoczenia jednostek). Druga sprawa to przekazywanie materiałów 

z SB na osoby powołane do odbycia służby wojskowej. Kolejna sprawa to przesyłanie przez 

organa podlegle MSW informacji o osobach wojskowych bądź z nimi powiązanych, które 

starają się o wyjazdy czasowe do krajów kapitalistycznych lub przez obywateli tych krajów 

są odwiedzani w Polsce. Czwarta sprawa to możliwość mustrowania agentury Oddziału 

WSW MW na statkach Polskiej Marynarki Wojennej, o co w latach 1960–1961 raptem 

pięciokrotnie zwracały się organy WSW i spotykało się to z problemami ze strony MSW. 

Ostatnim zastrzeżeniem, jakie miało Szefostwo WSW do SB to nieprzestrzeganie 

kompetencji operacyjnych WSW i podbieranie lub zatrzymywanie agentury wywodzącej się 

z osób cywilnych które są w zainteresowaniu WSW bez porozumienia z nią. To prowadziło 

do ujawnienia agentów (na przykład podczas zatrzymań), przekazywania agentów SB (w 

wyniku podebrania agentów) lub odmawiania współpracy (ze względu na zniechęcenie lub 

wystraszenia agentów zatrzymaniami, aresztowaniami i przesłuchiwaniami)83. 

 Pojawiła się także rywalizacja między kontrwywiadem cywilnym a wojskowym. 

Tym bardziej, że organa WSW musiały często zawerbować bądź rozpracowywać ludzi z 

tzw. otoczenia (środowiska cywilnego), co wchodziło w zakres działań cywilnego 

kontrwywiadu. Ten z kolei nie zawsze chciał przekazywać rzeczowe informacje o osobach 

będących w zainteresowaniu WSW84. Co więcej, organy MSW wykorzystywały również 

wojskowych bez poinformowania o tym WSW, a samych żołnierzy dodatkowo instruowano 

aby fakt współpracy ukrywać przed kontrwywiadem wojskowym85. Za to bardzo dobrze 

współpraca miała się układać z Biurem „W” i „T” MSW („okazują nam jak najdalej idącą 

pomoc”), które dostarczały materiały do spraw operacyjnych i śledczych86. 

 W tym czasie organy WSW nie zabezpieczały zakładów przemysłu zbrojeniowego 

ani instytucji naukowo-technicznych które w większości pracowały na rzecz wojska. 

Zajmowały się tym organy MSW87. 

 Na temat ściślejszej współpracy musiały trwać rozmowy na szczycie ministerstw, 

kierownictwa lub grup roboczych, ewentualnie wymiana pism, bo współpraca WSW z MSW 

                                                
83 AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka służbowa dot[ycząca] współpracy pionu KW WSW z wydziałami II 
Komend Wojewódzkich MO [opracowana przez mjr. Mieczysława Sojkę, pomocnika szefa Wydziału I 
Oddziału I Zarządu I SWSW], b.d. [1961 r.], k. 7–8. 
84 AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka służbowa (dot[ycząca] współpracy pionu kontrwywiadowczego 
organów WSW a MSW), b.d. [1959 r.], k. 9–10. 
85 Ibidem, k. 12. 
86 Ibidem, k. 10. Stamtąd też cytat. 
87 Organy MSW w tym czasie nie miały sformalizowanych wzorów pism w sprawie dopuszczenia do prac 
tajnych czy wydawania licencji dopuszczających do produkcji wojskowej. WSW uważał, że powinna przejąć 
te zadania od MSW. AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka służbowa (dot[ycząca] współpracy pionu 
kontrwywiadowczego organów WSW a MSW), b.d. [1959 r.], k. 14. 
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nabierała bardziej normatywnego charakteru. Np. na szczeblu ministrów doszło do 

porozumienia we wrześniu 1962 r. odnośnie maskowania operacyjnego i dezinformacji, w 

związku z czym szef WSW wydał rozkaz nr 0098 wprowadzający „Tymczasową instrukcję 

o zasadach prowadzenia dezinformacji przez Wojskową Służbę Wewnętrzną”88. W 

tymczasowej instrukcji wyraźnie zaznaczono, że głównym organem wykonawczym w 

zakresie dezinformacji był Zarząd I Sztabu Generalnego WP, organa WSW (dokładnie 

Oddział IV Zarządu I Szefostwa) były komórką wykonawczą i organem koordynującym 

przedsięwzięcia dezinformacyjne w stosunku do całości sił WSW. Organa podległe MSW 

ściśle miały współpracować w realizacji przedsięwzięć dezinformacyjnych ze Sztabem 

Generalnym WP i organami WSW89. 

 Siedemnastego listopada 1961 r. zostało zawarte porozumienie MON i MSW w 

sprawie współdziałania i wzajemnych świadczeń resortu obrony narodowej i spraw 

wewnętrznych w okresie pokoju i w czasie wojny90. 

 Również dla lepszej koordynacji przedsięwzięć między MSW (MO, SB, WSW KBW 

i WOP, Zarząd II WOP) a WSW minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie o 

zabezpieczaniu w ewidencji Biura „C” MSW (lub właściwych terenowych wydziałach 

KWMO) wszystkich zasadzek i zakrytych posterunków obserwacyjnych (ZPO) bez względu 

na to kto je zakładał91. 

 Od lat sześćdziesiątych XX w. Departament II MSW brał także udział w 

dezinformacji wywiadów tzw. krajów kapitalistycznych dotyczącej wojska92. Drogą 

operacyjną sprawdzał na ile obce służby interesowały się zagadnieniami militarnymi PRL 

oraz na ile ludność mieszkająca wokół garnizonów ma świadomość jaki rodzaj wojsk 

stacjonuje i na ile udziela informacji na ten temat. MSW zarówno centralnie, jak i przez 

terenowe jednostki prowadziła sprawy operacyjne dotyczące osłony tzw. otoczenia 

garnizonów i jednostek tam stacjonujących (szczególnie jednostek specjalnych)93. 

                                                
88 Zob. Rozkaz szefa WSW nr 0098 z 24 III 1964 r. oraz tymczasową instrukcję o zasadach prowadzenia 
dezinformacji przez WSW w: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej…, s. 140–152 (dokumenty nr 10 i 
11). 
89 Ibidem, s. 147. 
90 Anulowały je zasady współpracy MON i MSW z 14 V 1974 r., zob. AIPN, SWSW, 2386/21502, Zasady 
współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 14 V 1974, k. 2–5. Zob. 
także Załącznik nr 5. Zasady współpracy w dziedzinie działalności kontrwywiadowczej, w: ibidem, k. 27–41. 
91 AIPN, SWSW, 2386/19700, Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 050/63 w sprawie rejestracji 
zasadzek i zakrytych posterunków obserwacyjnych, 12 III 1963 r., k. 101–103. 
92 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/2967/24, Informacja nr 131 o zainteresowaniach obcych wywiadów 
zagadnieniami wojskowymi oraz o niektórych problemach naszej dezinformacji, Warszawa, 17 III 1964 r., k. 
17–34. 
93 MSW prowadziła m.in. sprawy o krypt. „Tarcza”, „Zapora”, „Motyle”. Zob. AIPN, MSW, 00231/1, t. 1–24, 
Żołnierze i oficerowie RAF; ibidem, 0201/193, t. 1–2, Materiały wyłączone z teczki zagadnieniowej „Motyle”; 
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Dodatkowo pion ten współpracował z WSW przy rozpracowywaniu antysowieckiej 

emigracji skupionej na Zachodzie wokół organizacji NTS (Narodowy Związek Pracy)94. 

 Departament IV MSW w 1965 r. odmówił podpisania wspólnego zarządzenia w 

sprawie pracy operacyjnej w związku z odbywaniem służby wojskowej przez alumnów. 

Projekt ten jeszcze w 1964 r. przygotowało Szefostwo WSW95. Ówczesny zastępca 

dyrektora tego departamentu, płk. Zenon Goroński stwierdził krótko: „by to, co robimy 

wśród kleru i kleryków, nie miało odbicia w dokumentach normatywnych”96. Oczywiście w 

zakresie rozpracowań Kościoła katolickiego oraz alumnów współpraca tegoż departamentu 

MSW z Szefostwem WSW układała się w tym okresie bardzo pomyślnie97. 

 Piątego marca 1957 r., a więc miesiąc po sformowaniu WSW (licząc od 1 lutego, 

kiedy weszły w życie etaty) komendant główny MO i szef WSW wydali wspólne 

zarządzenie w sprawie współdziałania tych organów. W ramach utrzymania porządku 

publicznego pion porządkowy WSW miał współpracować z MO, m.in. patrolować miejsca 

uczęszczane przez wojskowych, zabezpieczać trasy przemarszu lub przejazdu poborowych 

i zdemobilizowanych żołnierzy oraz imprezy masowe z udziałem żołnierzy. Służba 

porządkowa WSW wraz z MO miała także za zadanie wspólnie likwidować zajścia 

chuligańskie, prowadzić pościgi i zabezpieczać miejsca przestępstw czy wypadków oraz 

wspólnie przeprowadzać kontrole pojazdów WP. Także pion dochodzeniowo-śledczy WSW 

miał współpracować z MO, świadcząc czynności dochodzeniowe w ramach pomocy 

prawnej, a Zakład Kryminalistyczny KGMO miał przeprowadzać ekspertyzy dla potrzeb 

WSW. Żołnierze WSW byli zobowiązani do używania gwizdków sygnałowych według 

zasad jakie obowiązywały w MO, natomiast jednostki terenowe MO miały przekazywać 

organom WSW dane dotyczące rozmieszczenia w miastach kaset telefonicznych MO i 

umożliwić żołnierzom WSW stałe z nich korzystanie. Komendanci jednostek terenowych 

MO i szefowie terenowych jednostek WSW mieli także udzielać sobie wzajemnej pomocy 

                                                
ibidem, 0982/112, t. 1–5, Materiały operacyjne dot. sprawy ob[iektowej] „Zapora”; ibidem, 0999/40, Teczka 
zagadnieniowa krypt. „Tarcza”. 
94 Zob. m.in. materiały dotyczące gier operacyjnych z NTS o krypt. „Amator”, „Mewa”, „Fala”, „Burza”, 
AIPN, MSW, 003172/8, t. 18–19, Sprawa Obiektowa krypt. „Mewa” nr rejestracyjny 434 na centrale NTS; 
ibidem, 003188/8, Sprawa Obiektowa na antyradziecką emigracyjną organizację NTS krypt. „Amator”. 
95 AIPN, SWSW, 2386/19700, Zarządzenie dyrektora Departamentu IV MSW i zastępcy szefa WSW w 
sprawie pracy operacyjnej w związku z odbywaniem służby wojskowej przez kleryków (projekt), Warszawa, 
styczeń 1965 r., k. 190–193. 
96 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/19700, Notatka dot[ycząca] współpracy WSW i MSW w sprawie kleryków, 22 
IV 1965 r., k. 195–196. 
97 Zob. szerzej: B. Kapuściak, Walka kontrwywiadu wojskowego z Kościołem katolickim. Alumni w ludowym 
Wojsku Polskim w świetle dokumentów Wojskowej Służby Wewnętrznej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
2020, nr 4, s. 84–124. 
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w organizacji i prowadzeniu szkolenia oraz przekazywaniu doświadczeń. Za wykonywanie 

wszystkich postanowień zarządzenia o współpracy MO z WSW byli odpowiedzialni 

komendanci wojewódzcy MO i szefowie zarządów WSW OW98. 

 Sprawy poszukiwawcze prowadzone były przez organa WSW w ścisłej współpracy 

z MO w wypadkach poszukiwania dezerterów, zagubienia bądź kradzieży broni i amunicji, 

kolportażu wrogich wydawnictw czy w poważniejszych sprawach o kradzieże i nadużycia99. 

 Przykładem współpracy MSW z WSW i organami sowieckimi niech posłuży 

przykład sprawy Jerzego Sienkiewicza. Organy ZSRS poszukiwały grupę byłych 

niemieckich agentów, przerzuconych w 1941 r. na tyły Armii Czerwonej z zadaniami 

szpiegowskimi. Werbunkiem i przerzutem agentów miał zajmować się Niemiec, Iwan 

Szyrman, syn Karła, urodzony w 1905 r. w Rydze. Jednym z werbowanych miał być Jerzy 

Sienkiewicz, syn Mikołaja, urodzony w 1922 r. w Brześciu, który miał należeć do 

„Abwehrgruppy 107”. Organy sowieckie wystąpiły więc do MSW z zapytaniem o 

Sienkiewicza. W odpowiedzi MSW dosłało im do rozpoznania zdjęcie, a całość sprawy 

przesłały do Wydziału I Oddziału IV Szefostwa WSW 30 stycznia 1952 r. [sic]. Dopiero 26 

lipca 1963 r. Wydział I Oddziału IV SWSW poinformował MSW, że Jerzy Sienkiewicz jest 

w aktualnym zainteresowaniu Oddziału II Zarządu I SWSW100. A Oddział II Zarządu I 

SWSW ustalił, że Sienkiewicz od 1946 r. był w wykorzystaniu organów GZI pod ps. 

„Kamień”, a następnie od 1947 r. pod ps. „Zima” (do 1951 r.). Ostatecznie organy ZSRS 

uznały, że Sienkiewicz nie należał do „Abwehrgruppy 107”. Przy ustalaniu tej sprawy 

zrobiono szereg czynności (ustalenia, wywiady, kwerendę archiwalną) na rzecz organów 

ZSRS i pośrednio MSW101. 

 Kolejny przypadek to sprawa Wincentego Szwengler-Orlińskiego (vel Schmidt), 

urodzonego 31 grudnia 1913 r. w Czeplinie, z zawodu prawnika, byłego żołnierza AK (ps. 

„Broniwoj”, „Orzeł”, „Działosz”, „Kwietnicki”). W 1949 r. nawiązał on kontakt z 

wywiadem Gehlena i został przeszkolony w Platling (Bawaria). W okresie 1950–1952 

                                                
98 AIPN, Komenda Główna Milicji Obywatelskiej, 89/93, Zarządzenie nr 20/57 komendanta głównego Milicji 
Obywatelskiej i szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej, Warszawa, 5 III 1957 r., k. 5–7. 
99 AIPN, SWSW, 2386/18340, Notatka służbowa, grudzień 1957 r., k. 37. 
100 AIPN, SWSW, 2386/16848, Pismo nr AW-0265/63/4485 naczelnika Wydziału Zagranicznego Gabinetu 
MSW ppłk. Adama Krukowskiego do szefa Oddziału II Zarządu I SWSW, 13 IX 1963 r., k. 186; ibidem, Pismo 
nr BD-05082/29/63 zastępcy szefa Zarządu I SWSW, płk. Jerzego Markuszewskiego do naczelnika Wydziału 
Zagranicznego Gabinetu MSW, Warszawa, 19 IX 1963 r., k. 185. 
101 AIPN, SWSW, 2386/16848, Pismo nr BD-04190/29/63 zastępcy szefa Zarządu I Szefostwa WSW do szefa 
Zarządu WSW SOW, płk. Jerzego Mrówczyńskiego, 31 VII 1963 r., k. 189–190; ibidem, Notatka służbowa 
kpt. Stanisława Stępnia, Warszawa, 1 X 1963 r., k. 192; ibidem, Pismo nr AW-01120/64/8926 naczelnika 
Wydziału Zagranicznego Gabinetu MSW ppłk. Adama Krukowskiego do zastępcy szefa Zarządu I SWSW, 
Warszawa 7 XII 1963 r., k. bp. 
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trzykrotnie przyjeżdżał do Polski gdzie założył szesnastoosobową siatkę szpiegowską. 

Dodatkowo utrzymywał kontakty z byłym oficerem przedwojennego Oddziału II SG WP. 

W 1955 r. dotarł do niego Departament I MSW, który zwerbował go do współpracy (do 

marca 1957 r.), następnie przekazał materiały do archiwum102. Organy WSW postanowiły 

dotrzeć do niego poprzez żonę mieszającą w Polsce. Okazało się jednak, że Orliński był 

wtedy w stałym zainteresowaniu Departamentu II MSW. Wobec tego zaniechano werbunku, 

a całość zebranych przez WSW materiałów przekazano służbom cywilnym103. 

 W grudniu 1959 r. szef WSW wraz z dowódcą WOP podpisali instrukcję o zasadach 

i formach współpracy WSW i Zwiadu WOP. Głównymi założeniami współpracy między 

tymi organami była wymiana informacji odnośnie przestępstw granicznych (szczególnie 

sposobu przerzutu agentów, zainteresowania obcych wywiadów poszczególnymi odcinkami 

granicznymi, sposobem organizowania kanałów przerzutowych i metodami stosowanymi 

przy przekraczaniu granicy oraz informacji odnośnie przestępstw dotyczących osób 

wojskowych i ich rodzin), wspólne agenturalno-operacyjne przedsięwzięcia (w tym i 

przekazywanie sobie spraw ewidencyjnych, przerzut agentury), pomoc kontrwywiadowcza 

„drogą werbunków i wykorzystania posiadanej agentury” oraz fizyczna (np. przy akcjach 

pościgowych). Zwiad WOP zobowiązał się udzielać informacji organom WSW co do osób 

przekraczających nielegalnie granicę, wyjeżdżających i przyjeżdżających do kraju oraz 

cudzoziemców, którzy pozostawaliby w zainteresowaniu WSW104. 

 Również oddziały przygraniczne WSW miały ściśle współpracować z wydziałami II 

poszczególnych brygad WOP, szczególnie w zakresie przestępczości granicznej. 

Współpraca miała być oparta na długofalowych planach zatwierdzonych przez szefów 

terenowych oddziałów WSW i szefów wydziałów II brygad WOP. Dla lepszej konspiracji 

zadań kontrwywiadu wojskowego odnośnie jednostek pływających, planowe 

przedsięwzięcia miano realizować w uzgodnieniu z zastępcą dowódcy WOP ds. zwiadu. 

Prawdopodobnie organizowane przez WSW przedsięwzięcia odbywały się pod przykryciem 

działań WOP105. 

 

                                                
102 AIPN, SWSW, 2386/16850, Notatka służbowa [kpt. Stanisława Stępnia], Warszawa 5 I 1964 r., k. 16–17. 
103 AIPN, SWSW, 2386/16850, Notatka służbowa [kpt. Stanisława Stępnia], Warszawa 31 I 1964 r., k. 31; 
ibidem, Pismo nr BD-00740/29/64 zastępcy szefa Zarządu I Szefostwa WSW, płk. Jerzego Markuszewskiego 
do dyrektora Departamentu II MSW, 4 II 1964 r., k. 32. 
104 AIPN, SWSW, 2386/31261, Instrukcja szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej MON i dowódcy Wojsk 
Ochrony Pogranicza o zasadach i formach współpracy Wojskowej Służby Wewnętrznej i służby Zwiadu Wojsk 
Ochrony Pogranicza, 12 XII 1959 r., s. 41–42. 
105 Ibidem, s. 42. 
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5. Maskowanie operacyjne i dezinformacja 
 Maskowanie było jednym z przedsięwzięć wojska wchodzących w zakres 

zabezpieczenia bojowego i miało na celu zapewnienia skrytości działań i rozmieszczenia 

rodzajów wojsk przed rozpoznaniem nieprzyjaciela i tym samym wprowadzanie go w błąd. 

Do głównych celów maskowania należało ukrycie środków i ugrupowania wojsk, jego 

rozmieszczenia i manewru, ukrycie obiektów wojskowych oraz pokazywanie pozornego 

ugrupowania, zamiarów działań wojsk, jak również pokazywanie pozornych obiektów 

wojskowych106. Możemy więc wyodrębnić sposoby (rodzaje) maskowania: 

dezinformowanie, pozorowanie i ukrywanie. Maskowanie dzielono także na maskowanie 

operacyjne oraz bezpośrednie (obie formy były ze sobą związane). Dezinformacja miała być 

jedną z metod maskowania operacyjnego i zaliczana była przez organa WSW do aktywnego 

oraz profilaktycznego działania kontrwywiadowczego107. Dezinformacja realizowana była 

przez agenturę, działania radioelektroniczne, informacje prasowe oraz inspirację tzw. 

otoczenia108. 

 Przeformowywanie Sił Zbrojnych PRL, dostosowanie ich do wojsk Układu 

Warszawskiego i jednocześnie rozwój prowadzenia działań bojowych ze względu na postęp 

techniki i udoskonalenia środków walki, a przede wszystkim rakietyzację wojska 

spowodowało, że ministerstwo obrony narodowej podjęło decyzję o zrewidowaniu 

dotychczasowych działań w zakresie maskowania operacyjnego oraz rozwinięcia 

przedsięwzięć w tym zakresie109. W maju 1960 r. szef Sztabu Generalnego zarządzeniem nr 

051/Sztab powołał roboczy zespół który miał za zadanie stworzenie projektu nowej 

koncepcji maskowania operacyjnego. Zespołem kierował Zarząd I Sztabu Generalnego WP. 

                                                
106 CAW, Zarząd I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej Zarząd I SG WP), 1293/1964/36, Zasady 
maskowania, b.d. [kwiecień 1962 r.], k. 205; ibidem, 1516/1970/48, Koncepcja maskowania operacyjnego, 
1967 r., k. 215–236. 
107 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Sprawozdanie z przedsięwzięć maskowania i dezinformowania 
realizowanych przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w roku 1963, [18 II 1964 r.], k. 9. 
108 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Sprawozdanie z dotychczasowej działalności w zakresie 
dezinformowania obcych wywiadów oraz propozycje i postulaty na rok 1964, 16 IV 1964 r., k. 47–51; ibidem, 
1437/1968/36, Koncepcja prowadzenia dezinformowania prasowego w okresie pokojowym, 1964 r., k. 2–9. 
109 Wiązało się to także z informacjami przekazywanymi przez Sowietów o zainteresowaniu i penetracji wojsk 
NATO w celu ustalenia regionów rozmieszczenia wojsk rakietowych, lotnictwa i kolejowych punktów 
przeładunkowych na terenie bloku sowieckiego. Zob. CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/85, Pismo [w języku 
rosyjskim] szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego, gen. armii 
Aleksieja Antonowa do szefa Sztabu Generalnego WP, gen. broni Jerzego Bordziłowskiego, 2 V 1962 r., k. 3–
6. Zob. także: B. Potyrała, R. Fudali, Od zwycięstwa do upadku. Siły Zbrojne Związku Radzieckiego 1945–
1991, Warszawa 2009, s. 153–161; B. Chocha, J. Kaczmarek, Wojna i doktryna wojenna. Wybrane problemy, 
Warszawa 1980, s. 227–239. Za realizację wdrażania doktryny wojennej odpowiadał Zarząd I Operacyjny SG 
WP. Zob. F. Puchała, Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945–1990. Obszary szpiegowskich 
działań, Warszawa 2013, s. 184–185. 
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W skład zespołu mieli wejść dodatkowo oficerowie Zarządu VI, VII, Uzupełnień i Służby 

Wojskowej, X i Technicznego SG WP. Dodatkowo oficerowie z Inspektoratu Szkolenia, 

dowództwa Wojsk Lotniczych i OPL OK, dowództwa Marynarki Wojennej, szefostw 

rodzajów wojsk i służb MON, ASG oraz WAT. W ramach współpracy planowano zwrócić 

się o pomoc do armii ZSRS, CSRS i NRD. Szef Sztabu Generalnego ponadto zobowiązał 

Zarząd II SG WP aby udostępniał materiały na temat przedsięwzięć maskowania 

operacyjnego w armiach państw kapitalistycznych110. W zarządzeniu tym wprost nie zostały 

wymienione organa WSW, ale szefostwa służby MON. Jak jednak pokazuje ramowy plan 

pracy Zarządu I SG WP, Szefostwo WSW nie zostało początkowo uwzględnione w zespole 

roboczym111. 

 Już jednak w planie zagadnień instrukcji maskowania operacyjnego wymieniono 

obok rodzajów wojsk i służb bezpośrednio organa WSW112. W założeniach wstępnych 

koncepcji maskowania na czas „W” komórka dezinformacji WSW pojawiła się dopiero pod 

koniec 1963 r. w planowanym Szefostwie WSW Frontu (z podległym 7. Ośrodkiem 

Radioelektronicznym WSW i pułkiem ochrony SD Frontu), natomiast na szczeblu Armii, w 

Zarządzie WSW nie przewidziano oddzielnej komórki. Dezinformacją mieli się zajmować 

wydzieleni oficerowie. Ze względu na specyfikę działań jednostek WSW w okresie „W” 

(działania zdecentralizowane prowadzone małymi grupami w związkach operacyjnych) nie 

przewidywano maskowania operacyjnego, a jedynie bezpośrednie za pomocą siatek 

maskujących samochodowych113.  

 W okresie lat 1962–1963 oraz w pierwszym kwartale 1964 r. Wydział WSW 

Bolesławiec stwierdził, że wiele tajemnic wojskowych na terenie miejscowego garnizonu, 

gdzie stacjonuje 18. Brygada Artylerii związane jest z gadulstwem żołnierzy i ich rodzin. 

Jeszcze zanim powstała jednostka rakietowa żołnierze z 40. pz i ich rodziny w miejscowych 

                                                
110 CAW, Zarząd I SG WP, 1293/1964/36, Odpis nr 966 zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 051/Sztab z 
dnia 17 V 1960 r., Warszawa, 20 V 1960 r., k. 1–2. 
111 Zobacz skład osobowy zespołu roboczego: CAW, Zarząd I SG WP, 1293/1964/36, Ramowy plan pracy 
[podpisany przez szefa Zarządu I SGWP, gen. bryg. Tadeusza Tuczapskiego], 5 VIII 1960 r., k. 6. 
112 CAW, Zarząd I SG WP, 1293/1964/36, Plan zagadnień instrukcji maskowania, bd. [marzec 1962 r.], k. 200. 
Ówczesny zastępca WSW, płk Teodor Kufel, nie wnosił uwag do przesłanych przez Zarząd I SG WP 
propozycji dot. maskowania. Zob. ibidem, Pismo nr BE-02716/21/62 zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla, 
do szefa Zarządu I SG WP, gen. bryg. Tadeusza Tuczapskiego, 27 IV 1962 r., k. 350. Od zarządzenia ministrów 
obrony narodowej i spra wewnętrznych z 25 IV 1962 r. możemy mówić o zorganizowanej wspólnej 
działalności w zakresie dezinformowania obcych wywiadów. Centralnym organem, który koordynował 
wszelkie działania był Zarząd I SG WP. Ibidem, 1424/1967/24, Sprawozdanie z dotychczasowej działalności 
w zakresie dezinformowania obcych wywiadów oraz propozycje i postulaty na rok 1964/65, b.d. [grudzień 
1964 r.], k. 88–97. 
113 CAW, Zarząd I SG WP, 1359/1966/64, Pismo nr BE-06457/54/63 zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla 
do Zarządu I SG WP, 19 XI 1963 r., k. 133–135. 
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sklepach mówili o przeniesieniu do Opola ze względu na powstanie wojsk rakietowych w 

Bolesławcu. Informację o nowym charakterze jednostki rozpowszechniali głównie żołnierze 

pod wpływem alkoholu w miejscowych lokalach bądź pod przysłowiową „budką z piwem”. 

Jak wykazały organa WSW, na osiedlu wojskowym niemal wszystkie dzieci w wieku 

szkolnym dobrze wiedziały o wojskach rakietowych w bolesławskich koszarach. Także 

spora część dorosłych mieszkańców miasta rozeznana była o rodzaju stacjonowanych wojsk. 

Potwierdzała te dane miejscowa Służba Bezpieczeństwa. Brak odpowiedniej ochrony 

jednostki potęgował dostawanie się na jej teren niepowołanych osób, które także szybko 

orientowały się o charakterze garnizonu114. 

 WSW uczestniczyła w październiku 1962 r. w maskowaniu ćwiczeń „Bałtyk-Odra”. 

Na ten okres Szefostwo WSW wydzieliło grupy operacyjne które przy współpracy z MO 

dokonały zamknięcia w dniach 5 do 10 października tego roku wjazdu w poszczególne 

rejony ćwiczeń, co miało zapobiec przedostania się samochodów które miałyby penetrować 

strefę ćwiczeń115. Przed zamknięciem tego rejonu WSW stwierdziła obecność samochodów 

dyplomatycznych USA (Wałcz, Nakło, Szczecin, Stargard Szczeciński, Świnoujście), 

Kanady (Wałcz, Wolin, Stargard Szczeciński) oraz Wielkiej Brytanii (Piła, Goleniów, 

Konotop). Dodatkowo 7. Ośrodek Radioelektroniczny SWSW prowadził w dniach od 3 do 

9 października 1962 r. ograniczony nasłuch pracy radiostacji biorących udział w 

ćwiczeniach. Ograniczenie nasłuchu wynikało z braku sprzętu i personelu do prowadzenia 

kontroli zakresu fal ultrakrótkich oraz słabym przygotowaniem radiooperatorów do pracy 

(mieli przybyć na trzy dni przed rozpoczęciem ćwiczeń). Mimo niepełnego przygotowania 

Ośrodka, w czasie nasłuchu stwierdzono naruszenia regulaminu pracy radiowej, które 

umożliwiały dokonanie namiaru pracujących radiostacji. Dodatkowo 7. Ośrodek 

Radioelektroniczny SWSW wykrył nielegalną radiostację, która w czasie ćwiczeń nadawała 

na częstotliwościach wojskowych. Nie dokonano jednak namiaru radiostacji ze względu na 

brak odpowiedniej ilości radionamierników o właściwym zasięgu i wyszkolonego 

personelu116. 

 Dezinformację WSW prowadziła poprzez swoje kanały dezinformacyjne oraz MSW 

(cztery informacje – materiały cząstkowe opracowane zgodnie z planem maskowania przez 

                                                
114 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Notatka służbowa [szefa Wydziału WSW Bolesławiec, mjr. Jana 
Koniecznego] w sprawie naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy wojskowej na terenie 
garnizonu Bolesławiec, 22 IV 1964 r., k. 66–69. 
115 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/85, Plan maskowania ćwiczenia „Bałtyk-Odra”, 24 IX 1962 r., k. 23–
25. 
116 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/85, Pismo nr BE-006718/21/62 zastępcy szefa WSW, płk. Teodora 
Kufla do szef Zarządu I SG WP, gen. bryg. Tadeusza Tuczapskiego, 26 X 1962 r., k. 12–13. 
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Wydział XI Zarządu I SG WP), a także inspirację otoczenia ćwiczącego wojska (po przez 

grupę WSW zabezpieczającą ćwiczenia oraz na przyjęciach w ambasadach i attachatach 

wojskowych)117. 

 W przypadku kolejnych ćwiczeń krypt. „Pomorze”, które odbyły się w okresie maja–

czerwca 1963 r. organa WSW (Wydział WSW 18. BA Bolesławiec oraz Wydział WSW 

Orzysz) zostały zobowiązane wraz z siłami komendy poligonu Żagań oraz środków 

własnych pododdziałów biorących udział w ćwiczeniach do ochrony fizycznej trasy 

przemarszu, skrytego załadowania, przewozu i rozładowania sprzętu rakietowego z 

transportu kolejowego, zabezpieczenie skrytego przemarszu sprzętu rakietowego, ochrony 

bezpośredniej rejonu zgrupowania bojowego oraz skrytego rozwinięcia danych 

pododdziałów biorących udział w ćwiczeniach. Organa WSW wraz z organami 

porządkowymi MSW w celu uniknięcia penetracji obcych attachatów wojskowych 

akredytowanych w PRL zamknęły drogi dojazdowe do trasy przemarszu oraz wokół rejonu 

zgrupowania wojsk tworząc w ten sposób tzw. ścisłą i pośrednią strefę izolacji. W pośredniej 

strefie ustawiono posterunki obserwacyjne, których zadaniem było alarmowanie organów 

ochronnych znajdujących się w ścisłej strefie izolacji o pojawieniu się pojazdów 

dyplomatycznych krajów kapitalistycznych lub innych pojazdów ze znakami 

zagranicznymi. Dodatkowo skierowano na ćwiczenia grupę operacyjną z 7. Ośrodka 

Radioelektronicznego WSW, która zorganizowała nasłuch stacji radiowych biorących 

udział w ćwiczeniach118. W ramach działań dezinformacyjnych Zarząd I SG WP polecił 

organom WSW i MSW swoimi kanałami dezinformacyjnymi przesłać wiadomość, że 

przeprowadzone ćwiczenie „miało na celu doskonalenia sztabów taktycznych i 

operacyjnych w organizacji działań obronnych w początkowym okresie wojny” i było to 

programowe ćwiczenie sztabowe, a w przypadku ustalenia artyleryjskiego charakteru 

ćwiczenia miano podawać, że zadaniem było zgrywanie pracy sztabów artylerii ze sztabami 

związków operacyjnych119. 

 Pod koniec 1963 r. uznano, że organa WSW wraz z dowództwem poszczególnych 

wojsk znacznie przyczyniły się do utrzymania w tajemnicy właściwego charakteru obiektów 

rakietowych i dezinformowania środowiska cywilnego (tzw. otoczenia). O ile najlepsze 

                                                
117 Ibidem, k. 14. Opracowane materiały kierowano do placówek dyplomatycznych bądź przekazywano 
własnym oficerom którzy pracowali pod przykryciem w instytucjach bądź na placówkach zagranicznych. 
118 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/85, Plan maskowania i ochrony ćwiczenia „Pomorze” w okresie 31 V 
– 8 VI 1963 r., 7 V 1963 r., k. 150–157. Dodatkowo 7. Ośrodek Radioelektroniczny WSW zorganizował 
nasłuch rozgłośni zagranicznych „Wolnej Europy, BBC, „Głosu Ameryki”. Ibidem, k. 157. 
119 Ibidem, k. 158. Stamtąd też cytat. Zob. też: ibidem, Sprawozdanie (z kontroli maskowania i ochrony 
ćwiczenia „Pomorze”, 3 VII 1963 r., k. 186–187. 
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wyniki osiągano w rejonach oddalonych od zabudowań lub mniej zaludnionych, o tyle 

trudności w dezinformowaniu sprawiały garnizony położone przy większych ośrodkach 

miejskich. Legendowanie brygad rakiet operacyjno-taktycznych (BROT), dywizjonów 

rakietowych OPK oraz dywizjonu artylerii nadbrzeżnej w Ustce, czyli tzw. wojska 

„jednorazowego użytku” sprawiało najwięcej trudności. Były to jednostki wyposażone w 

dużą ilość sprzętu rakietowego. Na potrzeby budowy czy rozbudowy koszar oraz 

konserwacji urządzeń zatrudniono znaczną ilość osób, co utrudniało zachowanie w 

tajemnicy charakteru danej jednostki. Brak było także sprzętu maskującego bądź 

pozoracyjnego (np. działa samobieżne) jak np. w brygadzie ROT w Orzyszu. Z kolei w 

BROT w Bolesławcu sprzęt pozoracyjny był niesprawny technicznie, a w 9. DAN w Ustce 

brakowało odpowiednich ciągników co spowodowało, że nie można było ustawić sześciu 

armat 100 mm, które miały służyć za legendowanie jednostki. Także dowódcy jednostek 

rakietowych OPK nie organizowali pozorowanych ćwiczeń w ramach maskowania, które 

legendowały charakter jednostki inny niż faktyczny120. Również w Choszcznie, gdzie 

stacjonowała 20. BA mieszkańcy byli zorientowani co do jej charakteru. Według zapewnień 

szefa Wydziału WSW Choszczno, ppłk. Mariana Owczarka, ludność nie znała jedynie 

danych o rodzaju sprzętu jaki jednostka posiadała121. Organa WSW meldowały zastępcy 

szefa Sztabu Generalnego, gen. dyw. Tadeuszowi Tuczapskiemu, że nie wszyscy dowódcy 

przekazują legendę składowi osobowemu jednostek, zbyt późno legendują i maskują 

formowanie się wojsk rakietowych (np. w 34. CS MPS Warcisław, 3. DTK 1. Brygady 

Kutrów Torpedowych MW czy 20. BA Choszczno), naruszają instrukcję dotyczącą 

maskowania po przez niewłaściwe transportowanie sprzętu rakietowego (np. w ciągu dnia). 

Dodatkowym czynnikiem ujawniającym charakter jednostki są specjaliści sowieccy którzy 

przyjeżdżają na teren jednostki co powoduje komentarze w jednostkach co do zmiany 

charakteru wojsk. Co więcej, przy perlustracji korespondencji okazało się, że część żołnierzy 

służby zasadniczej przekazuje w listach do rodzin i znajomych faktyczny charakter danej 

jednostki wojskowej. Mimo ujawnień charakteru jednostek oraz przewidywań, że w dalszym 

                                                
120 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Pismo nr BB-007245/2/63 zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla 
do zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. Tadeusza Tuczapskiego, 19 XII 1963 r., k. 6–7. Na temat 
wojsk rakietowych zob.: M. Trubas. Wojska „jednorazowego użytku”. Relacja, „Przegląd Historyczno-
Wojskowy” 2011, nr 2, s. 155–174. 
121 W legendzie podtrzymywano, że jest to Brygada Artylerii, ale w celach legendowania przydzielono jej w 
charakterze sprzętu zastępczego dwa działa pancerne SU-122, co jednak kłóciło się z zastosowaną legendą. 
CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Protokół z kontroli maskowania i ochrony 20. BA przeprowadzonej w 
dniach 24 i 25 VI 1964 r., k. 75. Identyczna sytuacja była w Orzyszu, gdzie także podtrzymywano 
legendowanie brygady jako artyleryjskiej. Zob. ibidem, Protokół z kontroli stanu maskowania i ochrony 32. 
ŁBA przeprowadzonej w dniach 19–22 X 1964 r., k. 161–162. 
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ciągu będzie dochodzić do odkrycia jednostek rakietowych, szczególnie w większych 

miastach, organa WSW uważały że dalej trzeba podtrzymywać legendowanie i 

dezinformację122. 

 W 1963 r. organa WSW zrealizowały plan dezinformacji długofalowej polegający 

na przekazywaniu nieprawdziwych informacji pracownikom dyplomatycznym 

akredytowanym przy rządzie PRL i wprowadzeni ich w błąd odnośnie struktury 

organizacyjnej, uzbrojenia, wyposażenia i zasad działań bojowych jednostek i związków 

operacyjnych Sił Zbrojnych PRL. Wprowadzono także w życie plan dezinformacji obcych 

wywiadów odnośnie garnizonu Szczecin i jednostek tam stacjonujących (12. DZ i OTK). 

Plan zakładał także umocnienie pozycji tajnego współpracownika w ośrodku 

wywiadowczym123. Wszelkie działania dezinformacyjne jakie wykonywała WSW 

realizowano także przy współpracy GZP WP i Zarządu II SG WP (przez Zarząd I SG WP 

traktowane jako inne organy wykonawcze biorące udział w przedsięwzięciach 

dezinformowania)124.  

 Ze względu na zachowanie tajemnicy związanej z rozbudową i przygotowaniem 

stanowisk dowodzenia na wypadek wojny we wszelkiej korespondencji używano 

kryptonimów obiektów nadanych przez Sztab Generalny. Zarząd I SG WP był zobowiązany 

do opracowania legendy dla wszystkich obiektów w celu maskowania ich faktycznego 

charakteru, a organa WSW miały zorganizować nadzór i ochronę przestrzegania zasad 

używania kryptonimów i legendowania danych obiektów. Jeżeli doszło do naruszenia zasad 

organa WSW traktowały to jako wypadek nadzwyczajny i meldowały o tym fakcie 

Zarządowi I SG WP125. Przykładowo dla obiektu „Orion” (czyli zapasowego stanowiska 

dowodzenia MON-1 dyslokowanego w rejonie Zabrza) Zarząd I SG WP proponował stałą 

legendę w czterech wariantach, jako doświadczalny ośrodek łączności, archiwum 

dokumentów dawnych, składnica materiałów kulturalno-oświatowych lub składnica sprzętu 

łączności. Ostatecznie został wybrany czwarty wariant126.  

                                                
122 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Pismo nr BB-007245/2/63 zastępcy szefa WSW, płk. Teodora Kufla 
do zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. Tadeusza Tuczapskiego, 19 XII 1963 r., k. 8–10. 
123 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Sprawozdanie z przedsięwzięć maskowania i dezinformowania 
realizowanych przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w roku 1963, [18 II 1964 r.], k. 9. 
124 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24,  
125 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/85, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0068/Oper., Warszawa, 
24 IX 1962 r., k. 20–21. 
126 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/85, Notatka służbowa, 29 X 1962 r., k. 19. 
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 Oficerowie WSW zostali także powołani do komisji kontrolnych, które oceniały 

zasady maskowania (w tym maskowania radioelektronicznego127) i ochrony podczas 

osiągania gotowości bojowej (ochrona w czasie marszów oraz ześrodkowania i rozwinięcia 

oddziałów i pododdziałów), planowania i realizacji legendowania oraz stanu zabezpieczenia 

obiektu (ochrona bezpośrednia, ochrona stref promieniowania). Odnotowywali także 

problemy na jakie napotkali dowódcy jednostek w zakresie przestrzegania instrukcji o 

zabezpieczeniu obiektów i jednostek rakietowych128. Na czele komisji kontrolnych stali 

zawsze oficerowie Zarządu I Sztabu Generalnego WP. Oficerowie powoływani do komisji 

kontrolnych wytykali napotkane błędy, ale także sugerowali m.in. zwiększanie fizycznej 

ochrony jednostek po przez sformowanie na miejscu zamiast plutonu kompanię ochrony czy 

przeniesienia szkoleń żołnierzy z obsługi wyrzutni i rakiet do zamkniętych pomieszczeń 

(hale, garaże) ze względu na możliwość obserwacji niektórych garnizonów z budynków 

mieszkalnych umiejscowionych poza garnizonami, ale także naprawy ogrodzeń i zamykanie 

bram dla ludzi niepowołanych, którzy mogli dostać się do rejonu koszar. Oprócz działania 

komisji, powoływano w tym czasie grupy operacyjne WSW do zbadania prawidłowości 

nastrojenia poszczególnych pododdziałów (dywizjony, działon, bateria) wchodzących w 

skład jednostki rakietowej129. Także wydzielano z 7. Ośrodka Radioelektronicznego SWSW 

grupy operacyjne do pomiarów stref prawdopodobnego rozpoznania130. 

 Oficerowie WSW byli także powoływani do komisji, które miały oceniać prototypy 

makiet pozoracyjnych do legendowania jednostek rakietowych. Często w tych komisjach 

zasiadał płk Włodzimierz Kozarzewski z Szefostwa WSW131. Brał on także udział w 

                                                
127 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Sprawozdanie z przedsięwzięć maskowania i dezinformowania 
realizowanych przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w roku 1963, [18 II 1964 r.], k. 10–11. 
128 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Plan kontroli jednostek rakietowych WP na rok 1964, 4 III 1964 r., 
k. 213–213v; ibidem, Kalendarzowy plan zabezpieczenia ćwiczeń na rok 1964, 13 I 1964 r., k. 214–216. 
129 Zob. CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Protokół z przeprowadzonej kontroli legendowania i ochrony 
18. Brygady Artylerii, 23 IV 1964 r., k. 14–16; ibidem, Protokół z kontroli stanu maskowania i ochrony 13. 
DA OPK przeprowadzonej od dnia 7 IV 1964 do 11 IV 1964 r., 15 IV 1964 r., k. 18–23; ibidem, Notatka 
służbowa w sprawie powołania komisji kontrolnej, Warszawa, 25 III 1964 r., k. 43; ibidem, Protokół stanu 
maskowania i ochrony 60 BA OPK przeprowadzonej w dniach 10–15 VI 1964 r., 15 VI 1964 r., k. 61–63; 
ibidem, Protokół z kontroli maskowania i ochrony 22. da przeprowadzonej w dniu 23 VI 1964 r., k. 71–72; 
ibidem, Protokół z kontroli maskowania i ochrony 20. BA przeprowadzonej w dniach 24 i 25 VI 1964 r., k. 
74–77; ibidem, Protokół z kontroli stanu maskowania i ochrony 32. ŁBA przeprowadzonej w dniach 19–22 X 
1964 r., k. 161–162; ibidem, Plan kontroli 32. Brygady Artylerii przeprowadzonej w dniach 19–22 X 1964 r., 
6 X 1964 r., k. 199–200; ibidem, Protokół z kontroli stanu maskowania i ochrony w 14. spa OPK 
przeprowadzonej w dniach 26–29 X 1964 r., 29 X 1964 r., k. 204–208. 
130 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Notatka służbowa, Warszawa luty 1964 r., k. 24–24v. 
131 Włodzimierz Kozarzewski – urodził się 28 VII 1918 r. w guberni Perm (później Mołotow) w Rosji 
(miejscowości urodzenia nie znał) z ojca Waleriana (Polak) i matki Klaudii (z domu Gorłan, Rosjanka). 
Posiadał jeszcze dwóch braci (Aleksander był funkcjonariuszem BP, a Michał funkcjonariuszem MO) i cztery 
siostry (Stanisława wyszła za wiceministra BP, Jana Ptasińskiego, Halina za I sekretarza KP PZPR w 
Biskupicach, Danuta za funkcjonariusza MO, a Emilia rozpoczęła studia w ZSRS). Do Polski przyjechał wraz 
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komisjach kontrolnych stanu maskowania i ochrony132 oraz w pracach zespołu zajmującego 

się instrukcją dotyczącą opiniowania kandydatów do jednostek wojskowych opiniowanych 

przez WSW133. Gen. Tadeusz Tuczapski (zastępca szefa Sztabu Generalnego WP) 

postulował by Szefostwo WSW prowadziło systematyczną ewidencję aktów penetracji 

jednostek wojskowych przez pracowników attachatów wojskowych i innych placówek 

dyplomatycznych państw kapitalistycznych. Sugerował, że co pół roku powinny być 

                                                
z rodziną w 1921 r., gdzie ojciec pracował na roli (najpierw na swoim, 20 albo 30 morgowym gospodarstwie, 
następnie w wydzierżawionych gospodarstwach, a od 1936 r. znów na swoim 26 hektarowym). Szkołę 
powszechną siedmiooddziałową Kozarzewski skończył w Dąbrówce Kościelnej, następnie pracował na roli u 
ojca. W 1943 r. dostał nakaz pracy od władz niemieckich, w związku z tym zaczął się ukrywać. W maju wstąpił 
do PPR, następnie do PZPR. Z polecenia PPR stworzył dwie sekcje AL na pow. Ciechanów (używał ps. 
„Oskard”) – miał należeć do Brygady AL im. „Synów Ziemi Mazowieckiej”. Od 25 I 1945 r. przyjęty do PUBP 
w Ciechanowie jako starszy referent Sekcji 3, następnie młodszy referent Sekcji 2 Wydziału I (od 6 VI 1945 
r.), później Sekcji 3 Wydziału I (od 14 XI 1945 r.) WUBP w Warszawie i w końcu starszy referent Sekcji 2 
Wydziału V tegoż WUBP (od 28 I 1946 r., od grudnia 1945 r. jako podporucznik). W okresie styczeń–czerwiec 
1946 r. odbywał kurs w CW MBP w Łodzi. Od 21 VIII 1946 r. starszy referent PUBP w Makowie, jednocześnie 
p.o. szefa tego urzędu (od grudnia 1946 r. w stopniu porucznika), a od 16 X 1947 r. pełny szef. Od 19 VIII 
1949 r. szef PUBP w Ostrowie (od lipca 1949 r. w stopniu kapitana), następnie zastępca naczelnika Wydziału 
IV WUBP w Warszawie (od 20 III 1952 r.) i naczelnik tego wydziału (5 VIII 1953 r., od lipca 1954 r. w stopniu 
majora). W latach 1948–1951 brał udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. Od 17 IX 1954 r. 
słuchacz Dwuletniego Wyższego Kursu Przeszkolenia Oficerów BP. Po kursie trafił do dyspozycji dyrektora 
Departamentu Kadr i Szkolenia KdsBP (od 3 VIII 1956 r.), następnie został skierowany od 16 VII 1956 r. do 
Szkoły nr 1 KdsBP (Wyższa Szkoła Aktywu Kierowniczego) jako wykładowca Katedry Przedmiotów 
Operacyjnych. Od 1 I 1957 r. w dyspozycji komendanta KMO m. st. Warszawy i mianowany od 1 II tego roku 
zastępcą naczelnika Wydziału III tejże komendy. Zwolniony ze służby 30 IV 1958 r. na własną prośbę. Od 15 
IV 1958 r. już był w dyspozycji szefa WSW, a od 28 IV 1958 r. mianowany starszym pomocnikiem szefa 
Oddziału I Zarządu I SWSW, następnie Oddziału III Zarządu I Szefostwa (od 5 VI 1958 r.). Od 6 IX 1961 r. 
starszy pomocnik szefa Wydziału II Oddziału III Zarządu I (od września 1963 r. w stopniu podpułkownika), a 
od 3 VII 1965 Oddziału I tegoż zarządu. Od 25 V 1968 r. mianowany zastępcą szefa Oddziału WSW Służby 
Inżynieryjno-Budowlanej z zaszeregowaniem etatowym do stopnia pułkownika. Stopień ten uzyskał w lipcu 
1971 r., następnie w 16 VIII został zwolniony i przeniesiony do rezerwy. Pracował w Państwowym 
Przedsiębiorstwie Wydawniczym „Rzeczpospolita”. W okresie 7 IX 1961–24 VI 1963 r. słuchacz Wyższego 
Kursu Akademickiego w Artyleryjskiej Akademii Dowódczej w ZSRS. W 1958 r. skończył liceum 
ogólnokształcące w Warszawie. Znał dobrze język rosyjski, słabo niemiecki. Kozarzewski ożenił się z Ireną 
Okrasą, pracownicą organów BP. AIPN, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych, 0967/126, Akta osobowe 
Kozarzewskiego Włodzimierza, s. Waleriana; AIPN, MON, 2174/5642, Teczka Akt Personalnych 
Kozarzewskiego Włodzimierza, s. Waleriana. 
132 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Protokół z badań prototypów makiet pozoracyjnych naziemnego 
sprzętu rakiet 8K11, 29 VI 1964 r., k. 118–129; ibidem, Protokół z kontroli stanu maskowania i ochrony 32. 
ŁBA przeprowadzonej w dniach 19–22 X 1964 r., k. 161–162; ibidem, Plan kontroli 32. Brygady Artylerii 
przeprowadzonej w dniach 19–22 X 1964 r., 6 X 1964 r., k. 199–200. 
133 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/23, Pismo nr BB-007284/2/64 szefa WSW, gen. bryg. Aleksandra 
Kokoszyna do szefa Zarządu I SG WP, gen. bryg. Tadeusza Hupałowskiego, 1 X 1964 r., k. 191–192. Także 
mjr Stefan Kopacz z Szefostwa WSW brał udział w kontrolach maskowania i dezinformacji. Ibidem, 
1424/1967/85, Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli maskowania i dezinformacji jednostek 
rakietowych Marynarki Wojennej, 27 V 1963 r., k. 174–177v. A w posiedzeniach komisji w sprawie 
nowelizacji instrukcji o zasadach zabezpieczenia jednostek i obiektów rakietowych zasiadał z Szefostwa WSW 
ppłk Zbigniew Górski. Ibidem, Protokół z posiedzenia komisji w sprawie nowelizacji Instrukcji o zasadach 
zabezpieczenia jednostek i obiektów rakietowych WP w zakresie dopuszczenia osób do prac w tych 
jednostkach odbytej dnia 14 V 1963 r., k. 181–182. WSW opiniowała także instrukcje dotyczące maskowania 
radioelektronicznego. Zob. ibidem, 1424/1967/62, Pismo nr BE-008796/20/64 szefa WSW do szefa Zarządu I 
SG WP, 31 XII 1964 r., k. 11–12. 
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składane sprawozdania do Zarządu I SG WP w postaci graficznej na mapie PRL z punktami 

penetracji134. 

 Kolejnym z zadań WSW był nasłuch radiowy radiostacji wojskowych i kontrola 

sieci. Sprawdzano, czy radiostacje pracują zgodnie z przepisami i w trakcie ich pracy nie 

dochodzi do ujawniania treści, które mogą przechwycić obce wywiady. Z zachowanych 

meldunków widać, że żołnierze ujawniali informację skąd nadają, w jakiej jednostce służą, 

często także używali zwrotów uznawanych za obraźliwe i przekazywali informacje o swojej 

służbie bądź najzwyklej plotkowali135. Kontrolą radiostacji i maskowania 

radioelektronicznego zajmował się Oddział IV Zarządu I Szefostwa WSW oraz 7. Ośrodek 

Radioelektroniczny (zgodnie z zarządzeniam szefa Sztabu Generalnego nr 0011/Oper z 4 

marca 1963 r.)136. Z tego względu Szefostwo Służby Samochodowej MON przydzielali 

dodatkowe samochody na potrzeby 7. Ośrodka137. 

 W 1964 r. uznano, że wywiady państw kapitalistycznych zdobyły informację o 

rakietach taktyczno-operacyjnych typu „ziemia-ziemia”. Wprowadzono więc 

przedsięwzięcia pozoracyjne, które miały zapobiec zdobyciu informacji o ilości takiego 

sprzętu. W wytypowanych jednostkach artyleryjskich pozorowano istnienie rakiet, co miało 

dezinformować obce wywiady co do faktycznych jednostek które posiadają taką broń. W 

tym czasie miano inspirować poprzez agenturę i otoczenie co do ilości jednostek i sprzętu 

rakietowego. Informacje miały zawierać nieprawdziwe dane o mniejszej bądź właśnie 

                                                
134 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Sprawozdanie z dotychczasowej działalności w zakresie 
dezinformowania obcych wywiadów oraz propozycje i postulaty na rok 1964/65, b.d. [grudzień 1964 r.], k. 96. 
135 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/25, Meldunek z nasłuch radiowego niektórych radiostacji wojskowych 
pracujących w zakresie fal krótkich, 18 XI 1964 r., k. 297–302; ibidem, Pismo nr BE-08369/37/64 szefa WSW 
do zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP ds. operacyjnych, 1 XII 1964 r., k. 312–316; ibidem, Meldunek z 
nasłuch niektórych radiostacji wojskowych pracujących w zakresie fal krótkich, 14 XII 1964 r., k. 338–341; 
ibidem, Pismo nr BE-07233/37/64 szefa WSW do szefa Zarządu I SG WP, 30 IX 1964 r., k. 358–360; ibidem, 
1437/1968/37, Meldunek z nasłuch niektórych radiostacji wojskowych pracujących w zakresie fal krótkich, 19 
I 1965 r., k. 31–33; ibidem, Meldunek z nasłuch niektórych radiostacji wojskowych pracujących w zakresie fal 
krótkich, 9 II 1965 r., k. 44–47; ibidem, Meldunek z nasłuch radiowego niektórych radiostacji wojskowych 
pracujących w zakresie fal krótkich, 13 III 1965 r., k. 120–123; ibidem, Meldunek z nasłuch radiowego 
niektórych radiostacji wojskowych pracujących w zakresie fal krótkich, 9 IV 1965 r., k. 157–159; ibidem, 
Meldunek z nasłuch radiowego niektórych radiostacji wojskowych pracujących w zakresie fal krótkich, 11 V 
1965 r., k. 183–185; ibidem, Meldunek z nasłuch radiowego niektórych radiostacji wojskowych pracujących 
w zakresie fal krótkich, 13 VII 1965 r., k. 270–271; ibidem, Meldunek z nasłuch radiowego niektórych 
radiostacji wojskowych pracujących w zakresie fal krótkich, 11 VIII 1965 r., k. 310. 
136 7. Ośrodek Radioelektroniczny podlegał bezpośrednio Wydziałowi II Oddziałowi IV Zarządu I SWSW. Na 
potrzeby kontroli i przeprowadzenia pomiarów tworzono grupę operacyjną złożoną głównie przez żołnierzy 7. 
Ośrodka. W skład tych grup wchodzili również żołnierze służby zasadniczej pełniący służbę w organach 
WSW. Zob. CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/39, Notatka służbowa przewodniczącego kkomisji 
maskowania radioelektronicznego, 13 VII 1964 r., k. 86–87; ibidem, 1475/69/66, Koncepcja dezinformowania 
radioelektronicznego w okresie pokojowym, 10 III 1964 r., k. 7–18. 
137 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/39, Pismo zastępcy szefa SG WP, gen. Tadeusza Tuczapskiego do szefa 
Służby Samochodowej MON, gen. Cezarego Nowickiego, 11 I 1964 r., k. 1. 
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większej ilości sprzętu. Dodatkowo poprzez środki radioelektroniczne (sprzęt łączności 

radiowej) chciano przeprowadzić pozorne ćwiczenia na szczeblu operacyjnym i 

organizowanie okresowej łączności radiowej138. 

 W sierpniu 1967 r. zastępca szefa WSW powołał komisje której celem było ustalenie 

stref ochronnych przy obiektach wojskowych rozmieszczonych na terenie miast i osiedli. 

Głównie kierownictwu WSW zależało na zabezpieczeniu takich obiektów przed penetracją 

(w tym przed podsłuchem i obserwacją). Na czele komisji stanął ppłk Włodzimierz 

Kozarzewski, a członkami byli: mjr Wojciech Rozpędek, kpt. inż. Roman Nowakowski, kpt. 

mgr. inż. Jan Wesołowski (wszyscy z Szefostwa WSW) oraz ppłk inż. Stanisław Grabczak 

(z Departamentu Służby Kwaterunkowo-Budowlanej WP). Komisja konsultowała się z 

oficerami Zarządu I SG WP i Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Doszła do 

wniosku, że nie widzi celowości ustalenia niezabudowanych stref ochronnych, które 

zabezpieczałyby obiekty wojskowe przed podsłuchem i obserwacją ponieważ: „rozwój 

elektroniki w dobie obecnej umożliwia stosowanie podsłuchu i obserwacji na znacznych 

odległościach, dzielących obiekt wojskowy od obiektu zainstalowania aparatury specjalnej”, 

ale „wywiady państw obcych mają jednak ograniczone możliwości stosowania sprzętu w 

swej pracy ze względu na: wymiary, czułość, skomplikowaną budowę, trudności w 

instalowaniu, konieczność organizacji odpowiednich warunków itp.” Stąd komisja 

proponowała jedynie wprowadzenie stref utrudniających w dużym stopniu działanie obcych 

służb w pasie o szerokości 300 m (z zabudowaniami do 15 m) i od 300 do 800 m (bez 

ograniczenia wysokości budowli i urządzeń stałych). Teren tych stref wymagałby stałej 

kontroli i ochronie. Natomiast pomieszczenia specjalne należało sytuować w taki sposób, by 

nie było do nich powszechnego dostępu, należyało także pokrywać ściany folią 

metalizowaną, a w oknach założyć żaluzje metalowe i zasłony metalizowane. Dodatkowo w 

czasie prowadzenia rozmów tajnych należałoby stosować urządzenia zagłuszające139. 

 Pomimo starań Zarządu I SG WP, jak i jednostek wykonawczych WSW i MSW w 

zakresie maskowania i dezinformacji, informacje o rodzaju wojsk i uzbrojeniu 

przedostawały się głównie poprzez wojskowych i okolicznych mieszkańców miejscowości 

                                                
138 CAW, Zarząd I SG WP, 1424/1967/24, Planowane przedsięwzięcia pozorne na 1964 r., 18 IV 1964 r., k 
54–54v. 
139 CAW, Zarząd I SG WP, 1595/1975/24, Protokół w sprawie ustalenia stref i środków ochronnych przy 
obiektach wojskowych rozmieszczonych na terenie miast i osiedli, Warszawa, 25 X 1967 r., k. 2–4. 
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przygarnizonowych. Organa WSW i MSW były jednak stale zobowiązane przez Sztab 

Generalny WP by współpracować między sobą w tym zakresie140.  

 

6. Zabezpieczenie ćwiczeń wojskowych i innych imprez 
 Jednym z ważniejszych zadań organów WSW było zabezpieczenie pod względem 

kontrwywiadowczym i porządkowym ćwiczeń wojskowych, zarówno organizowanych 

przez dowództwo Sił Zbrojnych PRL, jak i ćwiczeń wojsk państw sygnatariuszy Układu 

Warszawskiego. W związku z ćwiczeniami szef WSW powoływał grupę operacyjną na czele 

z kierownikiem oraz odpowiednią liczbę oficerów, podoficerów i szeregowców. Poniżej 

zaprezentowane zostały tylko wybrane przykłady zabezpieczenia ćwiczeń i innych 

wydarzeń, które osłaniały organa WSW. Nie wyczerpują one jednak całości zagadnienia. 

Nie chodziło o skrupulatne wymienienie kolejnych grup operacyjnych powoływanych do 

tego typu zadań, ale o przykłady, które zobrazowałyby działalność WSW w tym zakresie. 

 Od stycznia do kwietnia 1959 r. WSW zabezpieczała ćwiczenia wojskowe z zakresu 

pomiaru meteorologicznego o kryptonimie „Meteo”. W związku z tym utworzono grupę 

operacyjną pod kierownictwem ppłk. Władysława Mrowca (szef Oddziału III Zarządu I 

SWSW). Zastępcą kierownika ds. porządkowych został ppłk. Marian Cimoszewicz (szef 

Oddziału III Zarządu II SWSW). Do dyspozycji kierownika grupy wydzielono z zarządów 

WSW oraz OS WSW: 3 oficerów, 7 podoficerów, 10 podoficerów służby zasadniczej i 75 

szeregowców. Wszystkich uzbrojono i wyposażono w pięć samochodów terenowych GAZ-

69 oraz cztery samochody ciężarowe141. Wraz z żołnierzami WSW do zabezpieczania akcji 

dołączyli funkcjonariusze z trzech Wojewódzkich Komend MO. Zarówno współpraca z 

milicją, jak i zabezpieczanie ćwiczeń uznane zostały przez Szefostwo WSW za należycie 

wykonane. Jednak w czasie trwania akcji miały miejsce incydenty, które uznano za 

kompromitujące służbę. Oprócz stałych wypadków związanych z nadużyciem alkoholu 

doszły też inne. Dwóch kaprali i dwóch szeregowych z Oddziału WSW Szczecin, Dęblin i 

Warszawa w dniu 27 marca 1959 r. (Wielki Piątek) udali się do kościoła w Piaskach 

Luterskich, gdzie w pełnym umundurowaniu z odznakami WSW pełnili wartę honorową 

przy grobie Chrystusa. Jeden z tych szeregowych wcześniej zszedł z posterunku, na którym 

                                                
140 CAW, Zarząd I SG WP, 1516/1970/48, Pismo nr 092 zastępcy szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka do 
szefa Zarządu I SG WP, 19 IX 1967 r., k. 3; ibidem, 1459/1975/23, Notatka służbowa w sprawie organizacji 
zespołu przeznaczonego do oceny i analizy działań związanych z kompleksowym zabezpieczeniem wszystkich 
przedsięwzięć specjalnych, b.d. [marzec 1968 r.], k. 48–49; ibidem, Myśl przewodnia maskowania Sił 
Zbrojnych PRL na lata 1967–1970, 1967 r., k. 102–115. 
141 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 011 w sprawie operacyjnego 
zabezpieczenia ćwiczeń wojskowych, 17 I 1959 r., k. 16–17. 
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pełnił służbę i udał się do księdza na herbatę. Organa WSW stwierdziły po tych incydentach, 

że dobór żołnierzy do służby w organach WSW nie zawsze jest należyty, a wychowanie 

polityczne w wojsku niedostateczne142. 

 Już w maju 1959 r. doszło do kolejnych zabezpieczeń, tym razem dwuszczeblowych 

ćwiczeń szkieletowych ze środkami łączności w terenie pod kryptonimem „Pomorze”. W 

ćwiczeniach wzięły udział wydzielone grupy z Szefostwa WSW oraz zarządów OW 

(warszawskiego i pomorskiego). Szef WSW powołał wobec tego kierownictwo grupy z 

szefem, płk. Mieczysławem Turkiewiczem i zastępcą ds. KW, ppłk. Czesławem 

Kiszczakiem oraz dwie grupy przy kierownictwie ćwiczeń i sztabie frontu: ochronno-

porządkową – na czele z ppłk Kazimierzem Dancewiczem, i regulacji ruchu – na czele z kpt. 

Henrykiem Dyniewiczem, a także grupy grające taktycznie na założeniach sztabu frontu: 

ćwiczącą ochronę taktyczną Sztabu Dowództwa Frontu i ćwiczącą zabezpieczenie regulacji 

ruchu w pasie ruchu frontu. W ćwiczeniach brali udział m.in. żołnierze z 1. Batalionu 

Ochronnego WSW (120 osób), z Zarządu WSW WOW (30 żołnierzy) oraz z Ośrodka 

Szkolenia WSW (4 oficerów)143. Szef WSW ocenił dobrze zabezpieczenie ćwiczeń, tym 

bardziej, że udało się nie dopuścić samochodu dyplomatycznego państwa zachodniego do 

rejonu ćwiczeń, ale uznał, że popełniono jednak kilka błędów na skutek braku doświadczeń 

i niewypracowanej jeszcze ostatecznie koncepcji organów WSW na wypadek wojny. Stąd 

nie zorganizowano odpowiedniej liczby pomieszczeń, szczególnie dla punktu szyfrowego – 

za co został obwiniony komendant ochrony MON Szefostwa WSW, nie przeprowadzono 

także na czas rozpoznania rejonów dyslokacji jednostek ćwiczebnych, brak było stałego 

połączenia z grupą operacyjną WSW przy kierownictwie, więc nie docierały płynnie 

informacje o działaniach pozostałych grup. Wobec tego szef WSW rozkazał opracować 

koncepcję zabezpieczenia ćwiczeń oraz etaty ćwiczebne WSW szczebla operacyjnego i 

taktycznego144. 

 W maju 1961 r. Szefostwo WSW zorganizowało Zarząd WSW Frontu, który miał 

zabezpieczyć w dniach od 24 do 30 czerwca tego roku jednostronne, dwuszczeblowe 

ćwiczenia szkieletowe pod kryptonimem „Wybrzeże”. Po raz pierwszy jako strona grająca 

                                                
142 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 089 w sprawie wyników ochrony 
akcji „Meteo”, 29 IV 1959 r., k. 212–214. 
143 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 096 w sprawie udziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej w ćwiczeniu szkieletowym ze środkami łączności w terenie, 8 V 1959 r., k. 
223–225. 
144 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 096 w sprawie oceny udziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej w ćwiczeniach szkieletowych w terenie pod kryptonimem „Pomorze”, 30 V 
1959 r., k. 264–267.  
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wzięły udział w takich ćwiczeniach organa WSW. Było to ważne doświadczenie ze względu 

na wykazanie poziomu wyszkolenia i gotowości do wykonywania zadań podczas wojny. 

Rozjemcą przy ćwiczącym Zarządzie WSW Frontu został szef WSW, gen. Aleksander 

Kokoszyn, a zastępcą płk Tadeusz Pietrzak, dodatkowo powołana została grupa operacyjna 

rozjemcy w składzie: mjr Leon Drążkowski (z Wydziału IV Zarządu I SWSW), mjr Jan 

Zawadzki (z Oddziału II Zarządu II SWSW) i mjr Maksym Jaszczuk (z Wydziału II 

Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW)145. Skład Zarządu WSW Frontu przedstawiał się 

następująco: 

 

Tabela nr 28. Skład Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Frontu powołanego z dniem 2 
maja 1961 r. na ćwiczenia kryptonim „Wybrzeże” 

Pełniona funkcja i osoba Stanowisko etatowe 

Kierownictwo   
szef zarządu płk Mieczysław Turkiewicz szef Zarządu II SWSW 

zastępca szefa zarządu płk Jan Bitner zastępca szefa Zarządu I SWSW 
Oddział I   

szef oddziału ppłk Jan Rapacewicz szef Wydziału IV Zarządu I SWSW 

zastępca szefa oddziału ppłk Jerzy Markuszewski szef Oddziału III Zarządu I SWSW 
Wydział I   

szef wydziału mjr Ludwik Kuropatwa 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
I Zarządu WSW SOW 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Włodzimierz Januszkiewicz 

starszy pomocnik szefa Oddziału 
WSW 2.KOPLOK 

pomocnik szefa wydziału kpt. Jerzy Pawlak 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
III Zarządu I SWSW 

pomocnik szefa wydziału kpt. Teodor Dziubczyk 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
I Zarządu WSW POW 

Wydział II   

szef wydziału kpt. Marian Gałązka 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
I Zarządu WSW WOW 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt Jan Gryboś 

starszy pomocnik szefa Oddziału 
II Zarządu I SWSW 

pomocnik szefa wydziału kpt. Józef Nosowski 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
WSW Legionowo 

Wydział III   

                                                
145 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz organizacyjny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 088, 2 V 1961, k. 
179–181. 
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szef wydziału ppłk Marian Kasperek 
starszy pomocnik szefa Wydziału 
IV Zarządu I SWSW 

pomocnik szefa wydziału kpt. Lucjan Wojtczak 
starszy pomocnik szefa Wydziału 
IV Zarządu I SWSW 

Wydział IV   

szef wydziału kpt. Czesław Ryś 

starszy pomocnik szefa ds. 
radioelektroniki Wydziału IV 
Zarządu I SWSW 

Oddział II   

szef oddziału 

ppłk Władysław 
Anderst/prawdopodobnie 
ostatecznie wziął udział mjr Jan 
Zawadzki szef Oddziału II Zarządu II SWSW 

zastępca szefa oddziału ppłk Edward Zając szef Oddziału I Zarządu II SWSW 
Wydział I   

szef wydziału mjr Henryk Dyniewicz 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
II Zarządu II SWSW 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Adam Brodawka 

dowódca 1. Kompanii Regulacji 
Ruchu SWSW 

pomocnik szefa wydziału kpt. Józef Sachar 
pomocnik szefa Oddziału WSW 
Warszawa 

Wydział II   
szef wydziału ppłk Władysław Miernik szef Oddziału WSW Warszawa 

pomocnik szefa wydziału kpt. Antoni Kosior 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
II Zarządu WSW WOW 

Wydział III   

szef wydziału kpt. Kazimierz Kołaczyk 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
III Zarządu I SWSW 

Wydział IV   

szef wydziału kpt. Roman Napiórkowski 
starszy pomocnik szefa Oddziału 
I Zarządu II SWSW 

Wydział III   

szef wydziału kpt. Józef Fudała 
starszy pomocnik szefa Wydziału 
II Oddziału IV SWSW 

zastępca szefa wydziału por. Henryk Wawrowski 
pomocnik szefa Oddziału II 
Zarządu II SWSW 

Pułk Ochrony SD Frontu   

dowódca pułku mjr Eugeniusz Chelicki 
pomocnik szefa Oddziału II 
Zarządu II SWSW 

szef sztabu kpt. Mieczysław Domański 
pomocnik szefa Oddziału II 
Zarządu II SWSW 

Brygada WSW   

dowódca brygady mjr Mieczysław Ogrodnik 
pomocnik szefa Oddziału II 
Zarządu II SWSW 

szef sztabu mjr Antoni Rumiak starszy wykładowca OS WSW 
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Kancelaria   

kierownik kancelarii sierż. Stanisław Dąbrowski 
pomocnik kierownika kancelarii 
SWSW 

maszynistka Jadwiga Salamańczyk 
maszynistka Oddziału WSW 1. 
KOPLOK 

maszynistka 

wyznaczona Stanisława 
Gramek/prawdopodobnie brała 
udział jednak Krystyna 
Remiszewska 

maszynistka Oddziału WSW 
Legionowo/starsza maszynistka 
Zarządu II SWSW 

starszy kreślarz Aleksander Kowalczyk 
starszy kreślarz Wydziału IV 
Zarządu II SWSW 

kreślarz szer. Włodzimierz Baranowski 
1. Kompania Regulacji Ruchu 
SWSW 

Drużyna Obsługi   
dowódca drużyny brak danych Oddział WSW Warszawa 
7 szeregowców brak danych Oddział WSW Warszawa 

Dodatkowo brał udział w ćwiczeniach mjr Maksym Jaszczuk, starszy pomocnik szefa Wydziału II 
Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW, jednak nie wiadomo w jakim charakterze. 
Źródło: AIPN, SWSW, 3426/64, k. 179-181; ibidem, 3426/65, k. 17-19. 

 

 W tym czasie także wyjechała grupa oficerów WSW do Związku Sowieckiego biorąc 

udział w ćwiczenia przy sztabach 1. Warszawskiej DZ oraz 16. Kaszubskiej DPanc146. 

 Oddział Kadr i Szkolenia SWSW był zobowiązany do zorganizowania przeszkolenia 

dla wszystkich oficerów biorących udział w ćwiczeniach. W planie szkolenia uwzględniono 

wykłady dotyczące zasad pracy Zarządu WSW Frontu, jak i działań oficerów kontrwywiadu 

i prewencji podczas zabezpieczania ćwiczeń (zasad pracy Oddziału I i Oddziału II Zarządu 

WSW Frontu)147. Dodatkowo powołano 19 czerwca 1961 r. grupę porządkowo-ochronną na 

czele z dowódcą, ppłk. Kazimierzem Dancewiczem (Komendant Ochrony MON Szefostwa 

WSW). Prawdopodobnie uznano, że planowane wcześniej zabezpieczenie było 

niewystarczające. W skład grupy weszli ponad to:  

 

Tabela nr 29. Grupa porządkowo-ochrona powołana 19 czerwca 1961 r. do zabezpieczenia 
ćwiczeń kryptonim „Wybrzeże” 

Pełniona funkcja i osoba Stanowisko etatowe 

dowódca grupy ppłk Kazimierz Dancewicz 
komendant Komendy Ochrony 
MON SWSW 

zastępca dowódcy grupy mjr Józef Łachut 
starszy pomocnik Oddziału I 
Zarządu I SWSW 

                                                
146 AIPN, SWSW, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 117 z 9 VI 1961 r., k. 352. 
147 AIPN, SWSW, 3426/64, Plan przygotowania i szkolenia oficerów ćwiczącego Zarządu WSW Frontu. 
Załącznik nr 1 do rozkazu organizacyjnego szefa WSW nr 088, 2 V 1961 r., k. 182–183. 
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oficer KW 

prawdopodobnie ostatecznie 
wyznaczono dwóch oficerów: 
kpt. Antoni Nowicki/kpt. 
Edmund Ciesielski z Oddziału I Zarządu I SWSW 

pomocnik komendanta 
ochrony SD Frontu mjr Izydor Tomczak z Komendy Ochrony MON SWSW 
kwatermistrz grupy kpt. Stanisław Rutkowski z Batalionu Ochrony WSW 
inspektor samochodowy kpt. Zdzisław Przepiórka z Zarządu II SWSW 
inspektor samochodowy kpt. Stefan Skrzypiec z Oddziału WSW Ełk 

oficer dochodzeniowy brak danych 
wyznaczony przez szefa Oddziału 
WSW Warszawa 

podoficer dyżurny MON st. sierż. Józef Tomczak z Komendy Ochrony MON SWSW 

podoficer dyżurny MON st. sierż. Aleksander Małyszek z Komendy Ochrony MON SWSW 

podoficer dyżurny MON st. sierż. Stanisław Gołda z Komendy Ochrony MON SWSW 

podoficer dyżurny MON st. sierż. Franciszek Mesjasz z Komendy Ochrony MON SWSW 

podoficer dyżurny MON sierż. Ryszard Szeląg z Komendy Ochrony MON SWSW 

podoficer dyżurny MON 

wyznaczony kpr. Kazimierz 
Różnicki/prawdopodobnie brał 
udział sierż. Julian Orliński z Komendy Ochrony MON SWSW 

zastępca dowódcy ds. 
politycznych 

wyznaczony kpt. Henryk 
Wasilewski/prawdopodobnie 
brał udział kpt. Henryk 
Wójtowicz z Batalionu Ochrony WSW 

dowódca kompanii por. Władysław Dziedzic z Batalionu Ochrony WSW 
dowódca plutonu por. Jan Zygmunt Makowski z Batalionu Ochrony WSW 
dowódca plutonu por. Antoni Mularczyk z Batalionu Ochrony WSW 

dowódca plutonu 
ppor. Włodzimierz Jakub 
Bagrowski z Batalionu Ochrony WSW 

podoficer żywnościowy st. sierż. Kazimierz Mielczarczyk z Batalionu Ochrony WSW 
szef kompanii - dowódca 
warty sierż. Ryszard Grochecki z Batalionu Ochrony WSW 
dowódca warty sierż. Stanisław Adamczyk z Batalionu Ochrony WSW 
dowódca warty sierż. Alojzy Jugo z Batalionu Ochrony WSW 

dowódca warty 
plut. Wiesław 
Dobryjanowicz/Dobrjanowicz z Batalionu Ochrony WSW 

dowódca warty plut. Stanisław Leszczyński z Batalionu Ochrony WSW 
dowódca warty kpr. Franciszek Aksimowicz z Batalionu Ochrony WSW 
wartownicy 170 szeregowych służby czynnej z Batalionu Ochrony WSW 
dowódca drużyny 
patrolowej brak danych 

podoficer zawodowy z Oddziału 
WSW Warszawa 
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patrolujący 8 szeregowych z Oddziału WSW Warszawa 
Pluton Regulacji Ruchu WSW 

dowódca plutonu 

wyznaczony por. Teodor 
Ułan/prawdopodobnie brał 
udział por. Piotr Tomecki z 1. Kompanii Regulacji Ruchu 

pomocnik ds. 
samochodowych por. Stefan Repeć z 1. Kompanii Regulacji Ruchu 
szef plutonu st. sierż. Waldemar Gajda z 1. Kompanii Regulacji Ruchu 
posterunki regulacji 
ruchu 51 szeregowych z 1. Kompanii Regulacji Ruchu 
dowódca drużyny 
motocyklowej plut. Jan Paliga z 1. Kompanii Regulacji Ruchu 

Dodatkowo brał udział w ćwiczeniach plut. Michał Rodzynkiewicz, starszy kierowca 
samochodowy Wydziału IV Zarządu I SWSW, w charakterze starszego operatora stacji POST2. 
Źródło: AIPN, SWSW, 3426/64, k. 245-249; ibidem, 3426/65, k. 17-19. 

 

 Grupa ta była podporządkowana szefowi Zarządu WSW Frontu, a miała za zadanie 

zabezpieczyć SD Kierownictwa, SD Frontu i KSD Frontu pod względem porządku i 

dyscypliny. Do dyspozycji dowódca grupy dostał plutonu regulacji ruchu i drużynę 

patrolową oraz został mu przydzielony jeden samochód osobowo-terenowy GAZ-69. Grupa 

ta miała udać się do Orzysza transportem kolejowym 19 czerwca 1961 r.148  

 Kolejne ćwiczenia terenowe, w którym brały udział organy WSW zostały 

zorganizowane przez Naczelne Dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu 

Warszawskiego. Odbyły się one w okresie od 29 września do 12 października 1961 r. i nosiły 

kryptonim „Burza”149. Były to pierwsze takie ćwiczenia wojsk Układu Warszawskiego. W 

związku z tym, że brały w nich udział jednostki „ludowego” WP dla zabezpieczenia ćwiczeń 

powołano Szefostwo WSW Frontu i Komendę Ochrony Sztabu Frontu, a także Kompanię 

Ochrony i Obsługi Szefostwa WSW Frontu, Oddział WSW KSD Frontu oraz użyto część 1. 

kompanii regulacji ruchu WSW150. Szef Oddziału Zaopatrzenia Szefostwa przydzielił 

transport, sprzęt kwaterunkowy, mundurowy, żywnościowy, sanitarny i materiały 

                                                
148 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0126 w sprawie zabezpieczenia 
ćwiczeń „Wybrzeże”, 19 VI 1961 r., k. 245–249; AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0147, 13 VII 1961 r., k. 17–19. 
149 Szerzej zob.: J. Pałka, The Third World War as Envisaged by Polish Generals at the Turn of the 1950s and 
the 1960s, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 1 (English-Language Edition), s. 111–133; J. Jędrysiak, Początki 
i założenia studiów operacyjnych Zachodniego Teatru Działań Wojennych w Siłach Zbrojnych PRL, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2019, nr 34, s. 426–455; A. Paczkowski, Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Od 
marzeń o „Polskim Froncie” do rzeczywistości stanu wojennego, „Zeszyty Historyczne” 2007, z. 161, s. 146–
162; J. Babula, Wojsko Polskie…, s. 340. 
150 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz organizacyjny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0201, 28 IX 1961 
r., k. 141–155; ibidem, Rozkaz organizacyjny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0231, 23 X 1961 r., k. 
213–215. 
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techniczne, a szef Oddziału Kadr i Szkolenia SWSW zabezpieczył wszystkie grupy 

ćwiczące w materiały kancelaryjne i kreślarskie. Obsada personalna Szefostwa WSW Frontu 

wyglądał następująco: 

 

Tabela nr 30. Skład personalny Szefostwa WSW Frontu biorącego udział w ćwiczeniach 
przeprowadzonych przez Naczelne Dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych w 

październiku 1961 r. 
Stanowisko Stopień, nazwisko, imię 

Kierownictwo 
szef WSW Frontu płk Pietrzak Tadeusz 
zastępca szefa WSW Frontu płk Jan Bitner 
zastępca szefa WSW Frontu płk Turkiewicz Mieczysław 
zastępca szefa WSW ds. politycznych ppłk Grudzień Mieczysław 
oficer do zleceń specjalnych mjr Kozaczuk Władysław 
starszy instruktor Wydziału Politycznego mjr Jamorek Stanisław 
Oddział I 
szef ppłk Siennicki Wiktor 
starszy pomocnik szefa kpt. Brzeziński Ryszard 
starszy pomocnik szefa kpt. Dobosz Eugeniusz 
starszy pomocnik szefa mjr Łachut Józef 
pomocnik szefa kpt. Szrama Kazimierz 
starszy pisarz-maszynista Bednarek Kazimiera 
Oddział II 
szef ppłk Rapacewicz Jan 
zastępca szefa mjr Bejenka Kazimierz 
zastępca szefa ppłk Mrowiec Władysław 
zastępca szefa mjr Drażkowski Leon 
starszy pomocnik szefa mjr Gendera Władysław 
starszy pomocnik szefa kpt. Szałański Wiesław 
starszy pomocnik szefa kpt. Hadera Jan 
starszy pomocnik szefa kpt. Łobaszewski Jan 
starszy pomocnik szefa kpt. Pawlak Jerzy 
starszy pomocnik szefa kpt. Wojtczak Lucjan 
starszy pomocnik szefa kpt. Byrski Marian 
pomocnik szefa kpt. Stańczykiewicz Eugeniusz 
pomocnik szefa kpt. Dobrzański Stanisław 
starszy pisarz-maszynista Nowak Halina 
Oddział III 
szef kpt. Ryś Czesław 
starszy pomocnik szefa kpt. Grabeus Stefan 
Oddział IV 
szef mjr Kopacz Stefan 
zastępca szefa por. Nowakowski Roman 
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starszy pomocnik szefa por. Wiaczkowski Władysław 
Oddział V 
szef ppłk Anderst Władysław 
zastępca szefa mjr Ogrodnik Mieczysław 
zastępca szefa mjr Bartosik Józef 
starszy pomocnik szefa kpt. Domański Stanisław 
starszy pomocnik szefa mjr Rumiak Antoni 
starszy pomocnik szefa kpt. Domański Mieczysław 
pomocnik szefa kpt. Sachar Józef 
pomocnik szefa por. Malinowski Józef 
starszy pisarz-maszynista Gajowa Apolonia 
starszy kreślarz Kowalczyk Aleksander 
Oddział VI 
szef mjr Dyniewicz Henryk 
starszy pomocnik szefa mjr Milewski Marian 
Oddział VII 
szef mjr Strzemieczny Marian 
zastępca szefa mjr Broda Bogusław 
starszy pomocnik szefa kpt. Zajkowski Romuald 
Oddział Ogólny 
szef mjr Biliński Adam 
zastępca szefa mjr Burda Stefan 
radca prawny kpt. Żołnierczyk Zdzisław 
starszy pomocnik szefa ds. organizacyjnych kpt. Ślifierz Marian 
starszy pomocnik szefa ds.  kodowo-szyfrowych kpt. Fundała Józef 
pomocnik szefa ds.  kodowo-szyfrowych kpt. Komoń Zygmunt 
pomocnik szefa ds. ewidencji operacyjnej kpt. Maka Jan 
pomocnik szefa ds. łączności por Wawrowski Henryk 
starszy pomocnik szefa ds. zabezpieczenia chemicznego brak 
kierownik kancelarii sierż. Dąbrowski Stanisław 
starszy pisarz-maszynista Sasin Genowefa 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
szef mjr Pochmara Stanisław 
starszy pomocnik szefa kpt. Skibiński Seweryn 
Wydział Kadr i Uzupełnień 
szef mjr Błaziak Mieczysław 
szefa zaopatrzenia żywnościowego por. Skrobski Władysław 
szef zaopatrzenia mundurowego ppor. Zadworny Jerzy 
felczer por. Kowalczyk Jan 
magazynier kwaterunkowy sierż. Dżyrzdżyk Czesław 
podoficer MPS sierż. Zienta Kazimierz 
starszy majster-rusznikarz st. sierż. Bełtowski Józef 
starszy pisarz-maszynista Godlewska Weronika 
Źródło: AIPN, SWSW, 3426/65, k. 143-145. 
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 Na czele Komendy Ochrony Sztabu Frontu stanął ppłk Feliks Nowakowski jako 

komendant. Do dyspozycji miał dwóch oficerów, dwóch podoficerów zawodowych i 

jednego szeregowca. Dowódcą Kompanii Ochrony i Obsługi Szefostwa WSW Frontu i 

jednocześnie komendantem ochrony został kpt. Ryszard Kudła, jego zastępcą ds. 

politycznych por. Wacław Szyburski, a szefem kompanii st. sierż. Henryk Łapaj. 

Dodatkowo w kompanii był podoficer gospodarczy (dowódca drużyny gospodarczej), 

dowódca plutonu ochrony, dwóch dowódców drużyny, dwóch celowniczych, 21 strzelców 

(szeregowcy z OS WSW), dowódca plutonu samochodów transportowych, pomocnik 

dowódcy plutonu, dwóch dowódców plutonów-starszych kierowców, 23 kierowców 

(szeregowcy i starsi szeregowcy z SWSW i OS WSW), starszy kucharz i dwóch kucharzy z 

drużyny gospodarczej (jeden z batalionu ochrony WSW)151. Natomiast Oddział WSW KSD 

Frontu, który został sformowany z żołnierzy z Szefostwa, OS WSW, Oddziału WSW 

Warszawa i 12. batalionu samochodowego (1 szeregowiec), wyglądał następująco: 

 

Tabela nr 31. Skład personalny Oddziału WSW KSD Frontu biorący udział ćwiczeniach 
przeprowadzonych przez Naczelne Dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych w 

październiku 1961 r. 
Stanowisko Stopień, nazwisko, imię 

Kierownictwo 
szef ppłk Kotas Jan 
starszy pomocnik szefa ds. kodowo-szyfrowych kpt. Wojciechowski Tadeusz 
starszy pisarz-maszynista Malinowska Janina 
Wydział I 
szef mjr Kuczera Stefan 
starszy pomocnik szefa mjr Jurczak Jarosław 
starszy pomocnik szefa mjr Magierek Stefan 
starszy pomocnik szefa kpt. Ciesielski Edmund 
starszy pomocnik szefa kpt. Rogowiec Jerzy 
Wydział II 
szef ppłk Zieniuk Aleksander 
starszy pomocnik szefa kpt. Zdziennicki Zdzisław 
starszy pomocnik szefa kpt. Latkowski Leopold 
pomocnik szefa kpt. Pluta Zdzisław 
Pluton Ochrony 
Komendant Ochrony-dowódca plutonu ppor. Popiołek Czesław 
pomocnik dowódcy plutonu sierż. Bielecki Romuald 
celowniczy 1 szeregowiec 
strzelec 9 szeregowców 

                                                
151 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz organizacyjny szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0201, 28 IX 1961 
r., k. 141–155. 
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kierowca samochodowy 6 szeregowców 
Źródło: AIPN, SWSW, 3426/65, k. 148. 

 

 Ćwiczenia kryptonim „Burza” uzmysłowiły kierownictwu WSW słabość organów 

kontrwywiadowczych i porządkowych. Brak jakiejkolwiek osłony związków taktycznych 

podczas działań stricte wojennych, które w pierwszym rzucie wykonują zadania. Stąd 

nastąpiła reorganizacja struktur terenowych WSW (zob. podrozdział IV.1.). 

 Już w styczniu 1962 r. ogłoszono jednostronne i jednoszczeblowe ćwiczenia 

dowódczo-sztabowe na mapach dotyczące organizacji i prowadzenia „operacji zaczepnej 

Frontu z marszu, poprzedzony przegrupowaniem wojsk na dużą odległość, w początkowym 

okresie wojny, w warunkach masowego użycia broni jądrowej, rakietowych skażeń terenu i 

dużych zniszczeń”. Sformowano wobec tego Szefostwo WSW Frontu z szefem – płk. 

Mieczysławem Turkiewiczem i jego zastępcą – płk Janem Bitnerem. Pod Szefostwo 

podlegało sześć oddziałów: II – ppłk Zbigniewem Górskim i jego zastępcą mjr. Ludwikiem 

Kuropatwą, III – z ppłk. Janem Rapacewiczem i jego zastępcą ppłk Marianem Kasperkiem, 

IV – z kpt. Czesławem Rysiem, V – z ppłk. Władysławem Anderstem i zastępcą mjr Józefem 

Bartosikiem, VI z mjr. Adamem Brodawką oraz Ogólny – z ppłk. Adamem Bilińskim. 

Szefem Wydziału Kadr i Uzupełnień został mjr Stanisław Pochmara. Dodatkowo 

oddelegowani do grupy ćwiczącej kierownictwa ćwiczenia mjr Mieczysława Ogrodnika i 

kpt. Lucjana Wojtczaka152. 

 W czerwcu 1962 r. z kolei zostały przeprowadzone jednostronne dwuszczeblowe 

(Front – Armia) ćwiczenia szkieletowe o kryptonimie „Podlasie”, w których wzięła udział 

WSW. Ćwiczeniami od strony organów WSW kierował osobiście gen. Aleksander 

Kokoszyn, a na zastępcę powołał płk. Teodora Kufla. Szef WSW utworzył grupę 

kierownictwa i rozjemców, którzy mieli opracować materiały ćwiczeniowe i mapy: ppłk. 

Zbigniewa Górskiego, ppłk Jana Zawadzkiego, ppłk. Mariana Kasperka, ppłk Jerzego 

Załuskę, mjr Kazimierza Bejenkę. Na potrzeby ćwiczeń sformowano trzy zarządy WSW: 5. 

Armii (z płk. Jerzym Sateją jako szefem, kmdr. Czesławem Kiszczakiem jako rozjemcą), 6. 

Armii (z płk. Jerzym Mrówczyńskim na czele, a z płk. Ludwikiem Mochejskim jako 

rozjemcą) i 7. Armii (z ppłk. Kazimierzem Stefanowiczem jako szefem, a rozjemcami byli: 

płk Jan Bitner i ppłk Stanisław Bierzanowski) oraz Oddział WSW KSD Frontu (na czele z 

ppłk. Aleksandrem Ziemiukiem, i z rozjemcami ppłk Marianem Cimoszewiczem i ppłk 

Maksymem Jaszczukiem). Oddział ten składał się z dwóch wydziałów: I – z szefem mjr 

                                                
152 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 09, 22 I 1962 r., k. 19–22. 



583 

Marianem Szumowskim, II – z mjr Romanem Krysztofczykiem. Szefowie zarządów WSW 

OW mieli we własnym zakresie powołać zespoły ćwiczące Zarządów WSW Armii do 13 

oficerów. Szef dodatkowo kazał utworzyć grupę operacyjną do zabezpieczenia sztabów 

kierownictwa SD i KSD Frontu z ppłk Władysławem Włodarczakiem i ośmioma oficerami 

(zarządy miały we własnym zakresie sformować grupy operacyjne dla zabezpieczenia 

sztabów ćwiczących armii). Na komendanta ochrony WSW Sztabu Frontu wyznaczony 

został mjr Izydor Tomczak, a na komendanta ochrony WSW KSD Frontu por. Stanisław 

Rapacewicz. Tomczakowi przyporządkowano dowódcę 1. krr WSW z kpt. [brak imienia] 

Oliwińskim na czele. Na szefa WSW Frontu został wyznaczony płk Mieczysław Turkiewicz, 

szefem Oddziału I został mjr Stanisław Krzysiak, Oddziału II – ppłk Jan Rapacewicz, 

Oddziału III – kpt. Stanisław Szymczak, Oddziału IV – kpt. Czesław Ryś, Oddziału V – ppłk 

Władysław Anderst, Oddziału VI – mjr Adam Brodawka, Wydziału Administracyjno-

Gospodarczego – ppłk Mieczysław Błaziak153. 

 Jedne z ważniejszych ćwiczeń, w których brały udział związki taktyczne ZSRS, 

CSRS, NRD i PRL odbyły się we Wschodnich Niemczech we wrześniu 1963 r. o krypt. 

„Kwartet”154. Na bazie tych ćwiczeń kontrwywiady wojskowe tych państw miały plan 

opracowania wytycznych do współpracy organów KW na czas „W”. Stąd szef WSW 

powołał Grupę Operacyjną w składzie płk Jerzy Markuszewski – kierownik grupy, ppłk 

Zbigniew Górski – pomocnik kierownika, mjr Władysław Kozaczuk – tłumacz, st. szer. 

Andrzej Habrych – kierowca, która miała nawiązać kontakty z pozostałymi grupami KW 

państw uczestniczących w ćwiczeniach. Do zabezpieczenia związków taktycznych 

„ludowego” WP szef powołał jako oficera łącznikowego przy 5. Armii, płk. Ludwika 

Kuropatwę. Kazał również sformować Wydział WSW 10. DPanc z zadaniami 

zabezpieczenia 10. DPanc podczas całego pobytu na terenie NRD155. Działalność 

koordynacyjna grup operacyjnych podczas zabezpieczania ćwiczeń kryptonim „Kwartet” 

zdaniem Kokoszyna przyczyniła się poważnie do zabezpieczenia wojsk przed wrogą 

penetracją wywiadowczą. Stąd Kokoszyn proponował utrzymywać taką współpracę i 

                                                
153 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0112 w sprawie 
przeprowadzenia ćwiczeń, 21 V 1962 r., k. 291–299; ibidem, 3426/67, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr 0160 w sprawie wyróżnień oficerów i podoficerów WSW w ćwiczeniu „Podlasie”, 19 VII 
1962 r., k. 45–48. 
154 J. Babula, Wojsko Polskie…, s. 341. 
155 Grupa Operacyjna została wyposażona z funduszu operacyjnego Szefa WSW w diety wypłacone w markach 
enerdowskich. AIPN, SWSW, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0210 w sprawie 
spotkania z kierownikami Grup Operacyjnych KW ZSRR, CSRS i NRD dla wypracowania współpracy 
naszych organów na wypadek „W” a równocześnie kierowania zabezpieczeniem ćwiczeń jednostek WP na 
terenie NRD, 24 VIII 1963 r., k. 416–417. 
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wymieniać się informacjami o podejrzanych kontaktach składu osobowego ćwiczących 

wojsk, kontrolować korespondencję tych osób, wymieniać się informacjami na temat 

dyplomatów penetrujących jednostki wojskowe i rejony koncentracji wojsk, wspólne 

zabezpieczanie składu osobowego ćwiczących wojsk przed oddziaływaniem wrogiej 

propagandy. Dodatkowo sugerował rozciągnięcie tej współpracy o zagadnienia maskowania 

i dezinformacji oraz poszerzenie ćwiczeń o własne operacje kontrwywiadowcze (w trakcie 

ćwiczeń wojsk), opracować tabele tzw. rozmównicze w językach „bratnich” narodów dla 

lepszego i szybszego porozumiewania się, a przez to skuteczniejszej koordynacji w celu 

zabezpieczenia ćwiczeń. Tabele takie miałyby obowiązywać także podczas kolejnych 

ćwiczeń. Kokoszyn proponował rozszerzyć współpracę nie tylko na grupy robocze szczebla 

centralnego, czy koordynacyjne albo narady kierownicze, ale także uważał, że powinny ze 

sobą ściśle współpracować szefowie kontrwywiadów okręgów wojskowych danych 

narodów156. 

 W okresie 5–11 czerwca 1965 r. pododdziały WSW zabezpieczały ćwiczenia 

szkieletowe w terenie ze środkami łączności pod krypt. „Narew” przeprowadzone pod 

kierownictwem ministra obrony narodowej. W ćwiczeniach wzięły udział zespoły z 

Szefostwa WSW oraz sztaby armii z Zarządów WSW OW (równorzędnych), a także 

pododdziały z OS WSW, pułku ochrony i regulacji ruchu WSW oraz z 7. Ośrodka 

Radioelektronicznego SWSW. Dodatkowo powołano dowództwo i sztab brygady WSW 

Frontu wydzielony przez dowództwo WOP157. 

 Na wrzesień 1965 r. planowano kolejne ćwiczenia w rejonie Kwidzyna pod 

kryptonimem „Wrzesień”. Dotyczyć one miały organizacji i funkcjonowania „odcinka 

przeprawowego strefy kierowania i kontroli ruchu wojsk w zakresie przepraw i 

przeładunków na szerokiej przeprawie wodnej w początkowym okresie wojny”. Oprócz 

osłony kontrwywiadowczej i porządkowo-ochronnej zaangażowano również WSW do 

zadań regulacji ruchu. Na czele grupy operacyjnej, jako jej kierownik, stanął płk Jerzy 

Markuszewski, jego zastępcą został ppłk Jan Zawadzki, pomocnikiem ds. KW – ppłk 

Zbigniew Górski, pomocnikiem ds. elektronicznych – ppłk Stefan Kopacz, oficer 

operacyjny – ppłk Antoni Sularz. W składzie grupy byli ponadto: oficer ochrony – ppłk Jan 

Kotas, pomocnik ds. porządkowo-ochronnych – mjr Tadeusz Olewiński, a podoficerem 

                                                
156 AIPN, Kolekcja Jerzego Trawniczka, 3308/4, Tezy do dyskusji w czasie spotkania kierownictwa 
kontrwywiadu wojskowego WP i NAL, b.d. [1963 r.], k. 99–102. 
157 AIPN, SWSW, 3426/70, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0190, 5 VIII 1965 r., k. 299–
300. 
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dochodzeniowym – plut. Zygmunt Markowski. Szef Zarządu WSW WOW miał za zadanie 

zorganizować na okres ćwiczeń Wydział WSW 1. DZ i Wydział WSW 15. DZ, grupę 

elektroniczną z 7. ORel SWSW oraz przyporządkować oficerów kontrwywiadu i 

porządkowo-dochodzeniowych do obsługi jednostek biorących udział w ćwiczeniach, 

inspektorów samochodowych oraz odwód sił i środków WSW do zabezpieczenia 

ćwiczeń158. 

 Wojskowa Służba Wewnętrzna miała także za zadanie, oprócz zabezpieczania 

ćwiczeń wojskowych, organizowania i osłony przejazdów delegacji wojskowych z innych 

państw159, czy osłanianie parad z okazji świąt państwowych. Ochrona fizyczna parad i 

uroczystych defilad odbywała się przy współpracy z organami MO i SB160. Także podczas 

wizyty wyższych dowódców „zaprzyjaźnionych armii”, którzy wizytowali w Polsce, organa 

WSW spełniały rolę ochronne i zabezpieczały delegacje wojskowe161. 

 W dniach 19–25 sierpnia 1960 r. grupa operacyjna z Oddziału WSW Gdynia-

Oksywie na czele z por. Szymonem Koszłą oraz podoficerem służby zasadniczej i sześcioma 

marynarzami brała udział w ochronie marszałka artylerii ZSRS, Wasilija Kazakowa (ros. 

Василий Казаков), który w tym czasie przebywał na urlopie w Wojskowym Domu 

Wczasowym w Sopocie. Niestety, grupa złożona z trójki marynarzy w dniu 20 sierpnia tego 

roku nie wróciła po kolacji, na którą otrzymali zgodę, do miejsca zakwaterowania, ale bawiła 

się do późnych godzin nocnych w Sopocie i Gdyni. W drodze powrotnej do Sopotu o 

godzinie 3.40 spowodowali wypadek. Por. Koszła, który zezwolił na wyjście marynarzy, nie 

skontrolował, czy powrócili i pełnią służbę. Także o braku marynarzy nie poinformował 

dowódca warty, co spowodowało, że pozostali marynarze pełnili wartę przez 9 godzin. Za 

niesubordynację, niedopełnienie obowiązków i złe typowanie kandydatów do grup 

operacyjnych posypały się na przełożonych kary162. 

 W 1960 r. odbył się też pierwszy Zlot Grunwaldzki z inicjatywy Związku Harcerstwa 

Polskiego, który w ten sposób chciał uczcić pięćsetpięćdziesiątlecie bitwy pod Grunwaldem. 

                                                
158 AIPN, SWSW, 3426/82, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 012, 10 IX 1965 r., k. 36–39. 
Poszczególną obsadę etatową 7. ORel SWSW zob. załączniki w: ibidem, k. 40–44. 
159 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 97 w sprawie udzielenia 
pochwały starszemu pomocnikowi szefa Oddziału WSW Warszawa mjr. Krzysiak Stanisławowi s. Ludwika i 
z[astęp]cy d[owód]cy 1. Kom[panii] Reg[ulacji] Ruchu WSW kpt. Radoń Janowi s. Franciszka, 8 V 1959 r., 
k. 226; ibidem, 2386/18177, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 017, 30 I 1961 r., k 67–68. 
160 AIPN, SWSW, 3426/53, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0126 w sprawie zabezpieczenia 
przez Wojskową Służbę Wewnętrzną święta XV rocznicy odrodzenia Polski, 20 VI 1959 r., k. 309–310. 
Szefem grupy zabezpieczającej paradę był w tym wypadku płk Teodor Kufel. 
161 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0221, 15 IX 1960 r., k. 139. 
162 AIPN, SWSW, 2386/19494, Rozkaz szefa Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Mar[ynarki] 
Woj[ennej], nr 089, Gdynia, 27 VIII 1960 r., k. 208–209. 
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Organa WSW zabezpieczały ten zlot wystawiając służbę porządkową i 1. kompanię 

regulacji ruchu Szefostwa WSW163. 

 Z okazji organizowanej przez MON PRL I Zimowej Spartakiady Armii 

Zaprzyjaźnionych w Zakopanem (4–12 luty 1961 r.) do kraju w okresie 3–13 lutego 1961 r. 

przybył naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu 

Warszawskiego, marszałek ZSRS, Andriej Antonowicz Grieczko (ros. Андрей Антонович 

Гречко), minister obrony narodowej CSRS, gen. armii Bohumír Lomský oraz minister 

obrony narodowej NRD, gen. płk Heinz Hoffmann. Rozkazem szefa WSW stworzono grupy 

operacyjne w składzie: ppłk Franciszek Doburzyński z Oddziału III Zarządu I SWSW wraz 

z dwoma oficerami z Oddziału III SWSW (ochrona marszałka Grieczko), mjr Włodzimierz 

Kozarzewski z Oddziału III Zarządu I SWSW wraz z dwoma oficerami z Oddziału III 

SWSW (ochrona gen. płk. Hoffmana), mjr Kazimierz Bejenka z Oddziału III Zarządu I 

SWSW wraz z dwoma oficerami Oddziału III SWSW (ochrona gen. armii Lomskýego). 

Kierownicy grup operacyjnych mieli za zadanie zorganizowania ochrony bezpośredniej 

gości oraz ochrony zewnętrznej i miejsc zakwaterowania. Odpowiedzialnym za całość 

organizacji ochrony gości został szef Oddziału III Zarządu I SWSW, ppłk Jerzy 

Markuszewski, który miał za zadanie opracować plan zabezpieczenia wizyty. Dodatkowo 

całość pod względem porządkowym (w tym zabezpieczenie dróg) miał osłaniać Zarząd II 

SWSW, a samoloty i lotniska w dniu przylotu i odlotu ochraniał Zarząd WSW WL i OPL 

OK164. 

 Oprócz tego do osłony I Zimowej Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych powołano 

dwie grupy operacyjne przy Komitecie Organizacyjnym w Zakopanem pod dowództwem 

mjr. Henryka Dyniewicza (członkowie: kpt. Stanisław Zając, kpt. Adam Brodawka, por, 

Stanisław Grodny, kpt. Wiesław Lewandowski, por. Henryk Wawrowski, por. Józef 

Malinowski) oraz przy Komitecie Organizacyjnym w Bydgoszczy pod dowództwem ppłk. 

Władysława Andersta (członkowie: mjr Mieczysław Golonka, kpt. Mieczysław Domański, 

por. Eugeniusz Siedlecki, kpt. Ryszard Jędruszczak, por. Kazimierz Piechocki)165. 

 Szóstego lutego 1961 r. w Zakopanem ppłk Franciszek Doburzyński wykonując 

obowiązki służbowe w willi zamieszkałej przez delegację wyszedł bez zezwolenia do lokalu 

                                                
163 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0190 w sprawie udzielenia 
wyróżnień oficerom, podoficerom i szeregowcom, którzy zabezpieczali Zlot Grunwaldzki, 11 VIII 1960 r., k. 
64–65. 
164 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 017, 30 I 1961 r., k. 42–43; 
ibidem, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 41, 11 III 1961 r., k. 85–86. 
165 AIPN, SWSW, 3426/63, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 231 w sprawie powołania 
grup operacyjnych w związku z I Zimową Spartakiadą Armii Zaprzyjaźnionych, 26 IX 1960 r., k. 159–161. 
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nocnego, gdzie przebywał około czterech godzin, spożywając tam alkohol. Po powrocie do 

willi we wczesnych godzinach rannych udał się na spoczynek, nie zabezpieczając willi. 

Dodatkowo niewłaściwie zachowywał się wobec personelu willi. Postępowaniem swoim 

„naruszył wskutek opuszczenia posterunku służbowego zasady dyscypliny i porządku 

wojskowego oraz zdyskredytował honor i godność oficera WP wobec osób cywilnych”. Za 

powyższe przewinienia ukarany został przez ministra obrony narodowej dyscyplinarnym 

wyznaczeniem na niższe stanowisko służbowe w terenowych jednostkach WSW. Dostało 

się także mjr. Kazimierzowi Bejence, który wraz z Doburzańskim pełnił dyżur, że nie 

zareagował właściwie na postępowanie kolegi oraz nie powiadomił przełożonych będących 

na miejscu o jego postępowaniu. Bejenka ukarany został przez ministra naganą166. 

 Prawdopodobnie te doświadczenia spowodowały powołanie 23 marca 1961 r. przez 

szefa WSW stałej grupy operacyjnej do ochrony wojskowych delegacji zagranicznych na 

zaproszenie ministra oraz zabezpieczenia kontrwywiadowczego Gabinetu Ministra Obrony 

Narodowej złożonej z bardziej zdyscyplinowanych oficerów WSW. W skład takiej grupy 

zostali powołani: ppłk Jan Kotas (z Wydziału IV Zarządu I SWSW), kpt. Władysław 

Galasiński (z Oddziału I Zarządu I SWSW), kpt. Zenon Kazimierski (z 1. kompanii regulacji 

ruchu), kpt. Stefan Krzemiński (z Wydziału I Oddziału III SWSW). Oficerowie ci pozostali 

na swoich stanowiskach etatowych, ale służbowo podlegali bezpośrednio szefowi Zarządu I 

SWSW167. 

 Oficerowie i podoficerowie WSW brali także udział w zabezpieczaniu narady 

sygnatariuszy Układu Warszawskiego oraz jej uczestników, którzy w dniach 4–11 sierpnia 

1961 uczestniczyli w obradach. Wyznaczona grupa 16 żołnierzy WSW wykonywała w tych 

dniach zadania specjalne związane z ochroną fizyczną i kontrwywiadowczą delegacji168. 

 W wyniku przyjazdów oficerów z krajów kapitalistycznych oficerowie WSW 

musieli chronić takie wycieczki przed penetracją ze strony jej uczestników. W dniach 14–

16 i 26–28 kwietnia 1962 r. wycieczki armii USA i Kanady przyjechały do PRL, w związku 

                                                
166 CAW, Departament Kadr MON, 636/92/92, Rozkaz personalny [ministra obrony narodowej] nr 0127, 
Warszawa, 13 III 1961 r., k. 243. Stamtąd też cytat. Ppłk. Franciszek Doburzański został wyznaczony na 
stanowisko starszego pomocnika szefa Oddziału I Zarządu WSW WL i OPL OK. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18177, Rozkaz personalny [szefa WSW] nr 080, 11 IV 1961 r., k. 252. 
167 AIPN, SWSW, 3426/64, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 056, 20 III 1961 r., k. 130. 
Grupie tej został w październiku 1961 r. przydzielony samochód osobowy marki „Mercedes” 220, będący 
dotychczas na stanie 1. krr WSW. Zob. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 225, 13 X 1961 r., k. 204. Kpt. Kazimierskiego zastąpił w listopadzie 1961 r. kpt. Zdzisław Pluta – starszy 
pomocnik szefa Oddziału WSW Warszawa. Zob. AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej nr Pf-251 dotyczy odwołania i naznaczenia oficerów grupy operacyjnej, 9 XI 1961 r., k. 261. 
168 AIPN, SWSW, 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0202, 28 IX 1961 r., k. 156–
157. 
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z tym szef WSW powołał grupę operacyjną z dowódcą ppłk. Janem Kotasem oraz z mjr. 

Mieczysławem Sojką i kpt. Henrykiem Usielskim. Do grupy tej zostały przydzielone dwa 

auta osobowe marki „Mercedes” i „Warszawa” oraz ośmiu tajnych pracowników169. 

 W związku z Mistrzostwami Świata w Narciarstwie Klasycznym w Zakopanem, 

które odbyły się 18–25 lutego 1962 r. szef WSW powołał grupę operacyjną, której zadaniem 

było zabezpieczyć wojsko przed przyjeżdżającymi do kraju obcokrajowcami. Dowódcą 

grupy został mianowany mjr Mieczysław Sojka (Wydział I Oddziału III Zarządu I SWSW), 

a pomocnikami mjr Wiesław Lewandowski (Wydział I Oddziału IV Zarządu I SWSW) i kpt. 

Kazimierz Janas (Oddział II Zarządu I SWSW). Grupa miała ściśle współpracować z grupą 

operacyjną powołaną z ramienia MSW. Na potrzeby mistrzostw zorganizowano także 

nieetatową delegaturę WSW w Zakopanem170. 

 Organa WSW były wykorzystywane także do zabezpieczenia wojska w związku z 

jego reorganizacją albo przedyslokowaniem. Zgodnie z dyrektywą ministra obrony 

narodowej z 28 czerwca 1961 r., która planowała w latach 1961–1965 zmodernizować i 

przeformować Siły Zbrojne PRL według planów narzuconych przez dowództwo Armii 

Sowieckiej, MON podjął próbę reorganizowania armii171. Ministerstwo działania te 

tłumaczyło przymusem przeciwdziałania Bundeswerze, która miała być główną silą 

uderzeniową „agresywnego paktu NATO”. Z tego względu na WSW ciążyły zadania 

zabezpieczenia kontrwywiadowczego i porządkowego przeformowania wojska. WSW było 

zobowiązane na bieżąco organizować pracę agenturalną i sygnalizację oficjalną, a pracę NP 

z agenturą szeregową „ustawić według pododdziałów i poszczególnych komórek 

organizacyjnych wykonujących samodzielnie zadania bojowe”. Oficerowie WSW zwrócić 

przy tym musieli szczególną uwagę na zachowanie tajemnicy wojskowej, stąd weszli we 

współpracę z dowódcami jednostek (także w zakresie maskowania, czy stosowania środków 

ochronnych podczas nocnych ruchów wojsk), ale i uczulili na to swoich tajnych 

współpracowników. W ramach porozumienia z terenowymi organami MO mieli za zadanie 

badać nastroje wśród otoczenia cywilnego. Oficerowie KW zostali zobowiązani do 

meldunków na temat bieżących niedociągnięć jednostek wojskowych bezpośrednio 

                                                
169 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 088, 11 IV 1962 r., k. 185. 
170 AIPN, SWSW, 3426/66, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 04 w sprawie zabezpieczenia 
wojska pod względem kontrwywiadowczym i porządkowym, w związku z Narciarskimi Mistrzostwami Świata 
w Zakopanem, 15 I 1962 r., k. 12–13 
171 CAW, Zarząd VI SG WP, 1677/84/18, Dyrektywa [ministra obrony narodowej] nr 003/Org w sprawie 
głównych przedsięwzięć organizacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 1961–1965, Warszawa, 28 VI 
1961 r., k. 135–141. 
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dowódcom tych jednostek. Musieli także stworzyć plan zabezpieczenia nowych obiektów 

lub jednostek albo miejsc ich stacjonowania172. 

 Organa WSW ochraniały nie tylko ćwiczenia wojskowe, ale także przeróżne imprezy 

państwowe i sportowe. Zadania oficerów WSW dotyczyły także osłony kontrwywiadowczej 

i fizycznej delegacji oficjalnych, ale i prywatnych przyjazdów wyższych rangą wojskowych 

z „bratnich” narodów. Ale największym sprawdzianem dal organów WSW miał się okazać 

udział w inwazji na Czechosłowację i zabezpieczenie 2. Armii WP. 

 

7. Udział WSW w inwazji na Czechosłowację 
 Wydarzenia praskiej wiosny 1968 r. w Czechosłowacji i próby demokratyzacji 

ustroju socjalistycznego przez władze komunistyczne na czele z Alexandrem Dubčekiem, 

doprowadziły do inwazji czterech państw Układu Warszawskiego na ten kraj (Związku 

Sowieckiego, Polski, Węgier i Bułgarii)173. Oczywiście dowództwo Sił Zbrojnych PRL o 

podjęte działania i atak na Czechosłowację obwiniało „siły imperialistyczne” i 

„kontrrewolucyjne” oraz zaostrzenie kursu Republiki Federalnej Niemiec. „Bratnie narody” 

musiały „ratować” wobec tego Czechosłowację przed odrestaurowaniem tam systemu 

„burżuazyjnego”174. Ponieważ nie ma tutaj zbytnio miejsca na opisywanie wydarzeń 

politycznych w Czechosłowacji dotyczących praskiej wiosny, zresztą sytuacja ta była 

wielokrotnie poruszana i opisywana w innych miejscach, autor pozwoli sobie od razu przejść 

do meritum sprawy175. 

                                                
172 AIPN, SWSW, 2386/19700, Pismo zastępcy szefa WSW, płk. Tadeusza Pietrzaka nr BB-004787/51/61 do 
szefów zarządów WSW WOW, POW, SOW, MW, WL i OP[L OK], Zarządu I SWSW, 4 VIII 1961 r., k. 68–
70. 
173 Ostatecznie jednostki Narodowej Armii Ludowej NRD, które zostały postawione w stan gotowości bojowej 
(7. DPanc z Drezna i 11. Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych z Halle), nie wkroczyły do Czechosłowacji. 
Jedynie w sztabie wojsk interwencyjnych w Milovicach znajdowało się kilku oficerów niemieckich i 
wydzielona grupa z 2. Pułku Łączności NAL. Zob. P. Piotrowski, Udział Wojska Polskiego w interwencji w 
Czechosłowacji, [w:] Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, red. Ł. Kamiński, 
Warszawa 2004, s. 100. Zob. też: L. Bittman, The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet 
Political Warfare, Syracuse-New York 1972, s. 219. 
174 AIPN, Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących wydarzeń Stanu Wojennego w Polsce (dalej Materiały 
Stanu Wojennego), 1405/123, Ocena, wnioski i skutki operacji „Dunaj”. Udział WP w interwencji w 
Czechosłowacji 1968 r., Sztab Generalny, Warszawa 1968, s. 3. Na temat udziału WSW w inwazji na 
Czechosłowację zob.: L. Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, 
Warszawa 2017, s. 333–351; B. Kapuściak, „Pochmurne lato” nad „Dunajem”. Wojskowa Służba 
Wewnętrzna „śląskich” dywizji Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, „Czasypismo” 
2018, nr 13, s. 179–185; idem, Zinwigilować tysiące żołnierzy, [w:] Haniebna inwazja. Czechosłowacja ‘68 
(dodatek do „Rzeczpospolitej”), 18–19 VIII 2018 r. 
175 Szerzej o wydarzeniach praskiej wiosny, inwazji i tzw. normalizacji w Czechosłowacji zob.: L. Kowalski, 
Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 
1992; A. Benčik, Operace „Dunaj”. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty, Praha 1994; idem, 
Requiem dla Praskiej Wiosny, Wrocław 2002; Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 
1968 r., wstęp i oprac. A. Garlicki, A. Paczkowski, Warszawa 1995; A. Krawczyk, Praska Wiosna 1968, 
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 Decyzję o inwazji podjęła oczywiście Moskwa, a kraje jej podległe nie sprzeciwiły 

się temu dyktatowi. Kierownictwo MON przy tłumieniu armią praskiej wiosny powoływało 

się na honor żołnierski, patriotyzm i internacjonalistyczne posłannictwo176. 

 Pierwsza forma zastraszenia i nacisku na polityków czechosłowackich to 

przeprowadzenie ćwiczeń, pod kryptonimem „Pochmurne lato ‘68”. W ćwiczeniach tych 

wzięły udział jednostki SOW, który na ten czas przeformowano w 2. Armię WP, oraz 

związki taktyczne wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce. Ćwiczenia te, jako pierwszy 

etap działań operacyjnych wojsk Układu Warszawskiego, były formą przygotowania do 

przejścia w operację o kryptonimie „Dunaj”, czyli bezpośrednią interwencję na terenie 

Czechosłowacji. Już wcześniej, bo w maju 1968 r. zarządy WSW SOW i WOW 

zabezpieczały przemarsz wojsk sowieckich, które miały wziąć udział w ćwiczeniach o 

kryptonim „Szumawa”177. 

 Ponieważ w ćwiczeniach „Pochmurne lato ‘68” brały udział niektóre związki 

taktyczne Sił Zbrojnych PRL do ich „ochrony” wysłano służby porządkowe i 

                                                
Warszawa 1998; L. Pajórek, Polska a „Praska Wiosna”. Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej w 
Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1998; Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, 
red. Ł. Kamiński, Warszawa 2004; R. Kwapis, Praska Wiosna, Toruń 2004; Operacja „Podhale“. Służba 
Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 1968–1970, wst. wyb. i opr. Ł. Kamiński i G. Majchrzak, 
Warszawa 2008; W. Bułhak, Kierunki badań nad udziałem Wojska Polskiego w operacji „Dunaj“. Materiały 
Zarządu II (wywiadu) SG WP przechowywane w archiwum IPN, [w:] Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. C. 
Taracha, Lublin 2009, s. 242–252; Aparat bezpieczeństwa, propaganda a Praska Wiosna. Zbiór materiałów z 
konferencji międzynarodowej, Praga, 7–9 września 2008 r., Praga 2009; 1968 год. «Пражская Весна». 
Историческая ретроспектива. Сборник статей, ред. Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. С. 
Стыкалин, Москва 2010; Чехословацкий кризис 1967–1969 гг. в документах ЦК КПСС, cоставители: 
Л.A. Величанская, Т.A. Джалилов, М.Ф. Кишкина-Иваненко, М.Ю. Прозуменщиковб Москва 2010; 
«Пражская Весна» и международный кризис 1968 года. Статьи, Исследования, Воспоминания, ред.: 
Н.Г. Томилина, С. Карнер, А.О. Чубарьян, Москва 2010; «Пражская Весна» и международный кризис 
1968 года, ред.: Н.Г. Томилина, С. Карнер, А.О. Чубарьян, Москва 2010; T. Oratowski, 1968. Czołgiem 
na Czechosłowację, Warszawa 2014; Inwazja na Czechosłowację 1968. Perspektywa rosyjska, red. J. 
Pazderka, Warszawa 2015; G. Gąsior, Praska Wiosna w Bratysławie. Kierownictwo Komunistycznej Partii 
Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznego w Czechosłowacji w latach 1968–1969, Warszawa 
2015; P. Kaňák, J. Dvořáková, Z. Jurová, Československá rozvědka a Pražské Jaro, Praha 2016; P. Tomek, I. 
Pejčoch, Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 
1968, počátek okupace a její oběti, Praha 2017; idem, Černá kniha sovětské okupace: Sovětská armáda v 
Československu a její oběti 1968–1991, vydání II doplně, Cheb 2018; P. Szuszczyński, Przepraszam Czechów 
i Słowaków (65 dni operacji „Dunaj”). Relacja oficera wojsk inżynieryjnych, uczestnika zbrojnej agresji na 
Czechosłowację w dniach 20 sierpnia–23 października 1968 r., Warszawa 2020. Zob. też bardzo ciekawy opis 
wydarzeń w: C. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina I. KGB w Europie i na Zachodzie, tłum. M.M. 
Brzeska, R. Brzeski, wyd. II poprawione, Poznań 2009, s. 396–438. 
176 AIPN, Materiały Stanu Wojennego, 1405/123, Ocena, wnioski i skutki operacji „Dunaj”. Udział WP w 
interwencji w Czechosłowacji 1968 r., Sztab Generalny, Warszawa 1968, s. 3; B. Kapuściak, Pochmurne 
kontrwywiadowcze lato, „Polska Zbrojna Historia” 2021, nr 2, s. 190–193. 
177 Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, płk W. Anderst, Uwagi o pracy porządkowej prowadzonej przez organa 
WSW na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”. Numer poświęcony działalności organów WSW podczas 
ćwiczeń „Pochmurne lato” i „Dunaj”. Wydanie specjalne, SWSW, marzec 1969, s. 15. Ćwiczenia „Szumawa” 
trwały od 18 czerwca do 2 lipca 1968 r. i były przeprowadzone na terenie południowej Polski i NRD. W 
manewrach brały udział jednostki armii sowieckiej, czechosłowackiej, enerdowskiej, węgierskiej i polskiej. 
Zob. P. Piotrowski, Udział Wojska Polskiego w interwencji…, s. 98. 
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kontrwywiadowcze WSW178. Analogicznie więc sformowano z Zarządu WSW SOW Zarząd 

WSW 2. Armii WP. W czasie ćwiczeń na zajętym terenie organy kontrwywiadu WSW miały 

„rozwinąć” pracę operacyjną i zabezpieczać tzw. punkty izolacyjne (czyli miejsca 

strategicznie ważne do przemieszczania się wojska lub zapewnienia kwaterunku i 

aprowizacji). Punktami izolacyjnymi w strategii wojennej Sił Zbrojnych PRL miały się 

zajmować organy WOP. W tej sytuacji jednak zaangażowano organa WSW.  

 Według przejściowego etatu jednostki WSW składały się na: Zarząd WSW 2. Armii 

(z szefem zarządu, płk. Edmundem Bułą i trzema zastępcami: płk. Zbigniewem 

Siekierzyckim, ppłk Bogusławem Brodniewiczem i ppłk. Zbigniewem Goniaczem, ostatni 

ds. politycznych), kompanię WSW Zarządu WSW 2. Armii (z dowódcą, kpt. Janem 

Wojtowiczem), cztery wydziały WSW 4. DZ, 6. DPD, 10. DPanc. i 11. DPanc. (na czele z 

dowódcami: ppłk. Mieczysławem Rejdychem, ppłk. Stanisławem Janisiewiczem, ppłk 

Włodzimierzem Piątkiem oraz ppłk Władysławem Osowskim) oraz kompanię manewrową 

7. Pułku Radioelektronicznego WSW (z plutonami nasłuchu, namiaru KF, namiaru UKF, 

łączności oraz drużyną remontu sprzętu i zasilania z dowódcą kpt. Stefanem 

Milczarkiem)179. 

 Pierwszy etap według kierownictwa WSW wraz z przygotowaniem trwał od 10 maja 

do 20 sierpnia 1968 r.180 Podczas przygotowań powołano grupy operacyjne (GO). Główną 

GO obsadzono przy kierownictwie ćwiczeń (Dowództwie Frontu) w celu koordynacji i 

kierowania pozostałymi grupami operacyjnymi WSW, ale także do kontaktu z organami 

kontrwywiadu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. Kolejne grupy 

uplasowano przy Szefostwie WSW (tą dowodził płk. Czesław Kiszczak, wówczas zastępca 

szefa WSW), 2. Armii WP oraz przy dywizjach w celach osłony przed działalnością 

wywiadów państw NATO i „wrogiemu oddziaływaniu psychologicznemu na wojsko”, ale 

także do zapewnienia dyscypliny i przeciwdziałaniu wszelkim aktom dywersji i sabotażu. 

Do GO Sztabu Głównego WP stacjonującej w Legnicy oddelegowano z Zarządu II SG WP 

                                                
178 W ćwiczeniach wzięła udział grupa operacyjna (GO) SG WP pod dowództwem gen. dyw. Eugeniusz 
Molczyka, dowództwo i sztab armii ogólnowojskowej wydzielonej z SOW pod dowództwem gen. bryg. 
Floriana Siwickiego w składzie 10. i 11. DPanc. (w ograniczonym składzie), kompanii rozpoznania 
specjalnego SOW, kolumnie transportowej i sanitarnej, jednostki zabezpieczenia i obsługi dowództwa i sztabu 
armii, 1. batalion rozpoznania specjalnego, zespół śmigłowców oraz 4. DZ (w ograniczonym składzie) będąca 
w dyspozycji GO SG WP. SD mieścił się w Legnicy. Zob. AIPN, Zbiór dokumentów dotyczących Układu 
Warszawskiego (dalej: ZddUW), 02958/1, Dyrektywa ministra obrony narodowej nr 01/Oper. do 
przeprowadzenia ćwiczenia „Pochmurne Lato-68”, 27 VII 1968 r., k. 3–7. 
179 Pierwszy, przejściowy etat został wprowadzony wraz z obsadą w kwietniu 1968 r., zob. AIPN, SWSW, 
2386/18391, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 0129, 18 IV 1968 r., k. 55–70. W przypadku 
kompanii manewrowej 7. prel brany był też pod uwagę jako dowódca mjr Franciszek Kochanowski. 
180 Same ćwiczenia pod krypt. „Pochmurne lato” trwały od 26 VII 1968 r. 
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dwóch oficerów (w okresie 31 lipca–20 sierpnia), a następnie czterech (od 20 sierpnia). 

Jednym z oficerów pełniących tam służbę był płk Eugeniusz Somow181. 

 Działania WSW wchodziły także bezpośrednio w sferę wywiadowczą, ponieważ 

zbierano informacje o lokacji i stanie uzbrojenia Czechosłowackiej Armii Ludowej 

(Československá lidová armáda – ČSLA). Ówczesny szef 2. Zarządu WSW, płk Edmund 

Buła tak wspominał: „Działalność naszej służby odbiegać za tym musiała od przyjętych 

zasad i form organizacyjnych, a także klasycznych obowiązków. Konieczność wymagała 

spełnienia dodatkowych obowiązków np. między innymi aby nasze organa prowadziły pracę 

wywiadowczą na korzyść organów rozpoznawczych Armii”182. Powołano też grupy 

specjalne, których zadaniem było namierzenie i unieruchomienie radiostacji oraz 

„nielegalnych” drukarń. 

 

 

                                                
181 Płk Eugeniusz Somow – od 21 XII 1967 r. zastępca szefa Oddziału VIII, później zastępca attaché w Wielkiej 
Brytanii, wcześniej był w dyspozycji szefa SG WP. W okresie 1947–1956 związany z GZI jako tajny 
informator ps. „Kruk”, od 1965 r. z WSW jako tajny współpracownik w celu zabezpieczenia sztabu POW, a 
następnie, od 1968 r. Zarządu II SG WP (informował WSW m.in. o prowadzonych grach operacyjnych 
wywiadu wojskowego), od 1969 r. ze względu na wyjazd Somowa do Wielkiej Brytanii został wykluczony z 
sieci agenturalnej, jednak dalej prowadzony był z nim kontakt operacyjny. Zob. AIPN, SWSW, 3426/4819, 
Charakterystyka na tajnego współpracownika „Kruk”, nr teczki 11499, 9 IV 1969 r., k. 9; ibidem, Raport o 
wykluczenie z sieci agenturalnej, 9 IV 1969 r., k. 10. 
182 AIPN, SWSW, 2386/30864, Płk E. Buła, Kilka uwag o warunkach działania Zarządu WSW 2. Armii [w:] 
„Biuletyn WSW”…, s. 19–20. 
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 W działania zabezpieczające przyszłą inwazję włączył się także Zarząd II SG WP. 

W tym celu na przełomie lipca–sierpnia 1968 r. wysłano z centrali wywiadu wojskowego 

grupę dziesięciu oficerów Zarządu II SG WP oraz dwóch oficerów Zarządu I Operacyjnego 

SG WP, którzy pod przykryciem turystów wraz z żonami penetrowali terytorium 

Czechosłowacji. Część z tych oficerów dla lepszego legendowania działań rozpoznawczych 

zabrali w tę podróż także dzieci. Wszystkie te przejazdy przez Czechosłowację odbyły się 

prywatnymi samochodami. Główne rejony które podlegały sprawdzeniu to tereny 

przyszłego przemarszu wojsk 2. Armii WP. Robiono także rozeznanie wśród ludności 

cywilnej, badając jej przychylność wobec zachodzących zmian politycznych i ewentualnej 

interwencji państw komunistycznych, zakupywano także mapy turystyczne. Informacje te 

przekazywano albo przez attachat w Pradze bądź Budapeszcie, albo bezpośrednio do centrali 

wywiadu wojskowego, albo przez przedstawicielstwo Zarządu II SG WP w Świdnicy. 

Wszelkie opracowania meldunków trafiały z centrali do dowództwa 2. Armii WP i grupy 

operacyjnej Sztabu Generalnego WP. Penetracja terytorium CSRS była jednak 

powierzchowna i robiona w pośpiechu183. 

 Nim przystąpiono do ćwiczeń kontrwywiad wojskowy sprawdził wszystkie osoby, 

które były planowane do tej operacji i miały wejść w skład 2. Armii WP. Tzw. 

kontrwywiadowcze rozpoznanie sztabów i jednostek wojskowych przez organa WSW 

doprowadziły do tego, że część żołnierzy nie dostała zgody na działalność poza granicami 

kraju. Pod różnymi pretekstami pozostawiono ich w macierzystych jednostkach. Głównym 

czynnikiem decydującym o możliwości udziału w interwencji zbrojnej była „wartość 

moralno-polityczna” i oczywiście brak podejrzanych kontaktów z osobami z tzw. krajów 

kapitalistycznych. Trudno jednak było takie dokładne sprawdzenia dokonać wobec 

żołnierzy służby zasadniczej184. Planowano także w miarę możliwości zorganizować we 

                                                
183 Zob. poszczególne sprawozdania: AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/7637, Teczka nr 160/68. Sprawy „Dunaj-
68”, 1968 r., k. 110–134. Na temat udziału Zarządu II SG WP w Czechosłowacji zob. B. Kapuściak, Udział 
wywiadu wojskowego PRL w inwazji na Czechosłowację, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2017, nr 46, s. 169–
175; idem, Turystyczna działalność wywiadu wojskowego, „Polska Zbrojna Historia” 2021, nr 1, s. 150–155. 
184 „W okresie zagrożenia lub wojny nie będziemy mogli pozwolić sobie na pozostawienie w kraju wszystkich 
osób rozpracowywanych lub tych na których posiadamy materiały charakteru kontrwywiadowczego”. Cyt.: 
AIPN, SWSW, 2386/30864, płk J. Markuszewski, Niektóre uwagi o pracy kontrwywiadowczej w jednostkach 
WP na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 6. W sumie pozostawiono pod różnymi pretekstami 23 
żołnierzy. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, płk W Kozaczuk, mjr M. Wydrzyński, Sytuacja operacyjna i 
działalność organów WSW w okresie przygotowań oraz pobytu jednostek na terytorium Czechosłowacji [w:] 
„Biuletyn WSW”…, s. 23. Zob. także: AIPN, SWSW, 2386/30864, Mjr Z. Michalski, Praca operacyjna w 
okresie przygotowawczym, a następnie w toku działań na terenie Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 
66–71. 
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wszystkich pododdziałach jednostek biorących udział agenturę, tak aby w każdej baterii był 

chociaż jeden tajny współpracownik, a w plutonie bądź samodzielnej komórce chociaż jeden 

kontakt operacyjny. Dodatkowo ze sprawdzonych TW i KO starano się wyłonić te osoby, 

które mogłyby wejść w rolę nieoficjalnych pracowników i prowadzić nową agenturę185. 

 W ćwiczeniach o kryptonimie „Pochmurne lato ‘68” ze strony organów WSW brało 

udział: 36 oficerów kontrwywiadu wojskowego, 1 oficer polityczny, 5 oficerów 

dochodzeniowo-śledczych, 8 oficerów porządkowych, 2 inspektorów samochodowych, 4 

oficerów szyfrowych, 8 dowódców plutonów (4 oficerów i 4 podoficerów), 239 żołnierzy 

służby porządkowej (w tym 20 podoficerów zawodowych), 30 żołnierzy w odwodzie. 

 W sumie 60 oficerów, 24 podoficerów i 249 szeregowych. Do tego przewidywano 

udział w ćwiczeniach i przygotowano dodatkowo 33 oficerów, 12 podoficerów i 173 

szeregowych. Pisząc o szeregowcach oczywiście mamy na myśli żołnierzy służby 

zasadniczej, którzy odbywali ją w organach WSW (łączna suma 422 szeregowych). 

Przewidziano także obsadę etatową dla dwóch punktów izolacyjnych złożoną z 15 oficerów, 

12 podoficerów i 173 szeregowych. W sumie 200 żołnierzy wydzielono z Ośrodka Szkolenia 

WSW186.  

 Podczas ćwiczeń WSW rozpoznała teren robiąc wykazy osób funkcyjnych we 

władzach Komunistycznej Partii Czechosłowackiej oraz w czechosłowackiej służbie 

bezpieczeństwa i milicji. Ustalono dane działaczy politycznych, dziennikarzy i naukowców 

(ponad 140 osób), których zakwalifikowano jako potencjalnie niebezpiecznych 

(„rewizjonistyczno-syjonistycznych” i „antysocjalistycznych”) oraz osób, które pozytywnie 

były nastawione do systemu komunistycznego187.  

 Rozpoczęcie operacji „Dunaj” i wejście 2. Armii WP na teren Czechosłowacji 

zapoczątkowało drugi etap działań operacyjnych wojsk Układu Warszawskiego. W 

przeddzień inwazji Sił Zbrojnych PRL, z 17. pz 4. DZ zdezerterowało dwóch 

szeregowców188. Wojskowa Służba Wewnętrzna, która miała zapobiegać takim sytuacjom, 

tłumaczyła to pośpiechem i brakiem wystarczającej liczby oficerów kontrwywiadu. Okazało 

                                                
185 Ibidem, s. 67. 
186 AIPN, SWSW, 2386/24584, Kronika Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej [tom 2], 
[Warszawa 1975], s. 370–372 i 375; ibidem, 2386/18408, Rozkaz specjalny komendanta Ośrodka Szkolenia 
Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 091, 9 X 1968 r., k. 277–280; AIPN, ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski 
z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” [opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. 
Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 30. 
187 AIPN, SWSW, 2386/30864, płk W. Kozaczuk, mjr M. Wydrzyński, Sytuacja operacyjna i działalność 
organów WSW w okresie przygotowań oraz pobytu jednostek na terytorium Czechosłowacji [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 25. 
188 AIPN, SWSW, 2386/18397, Notatka służbowa, 4 IX 1968 r., k. 12.  
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się jednak, że oficer kontrwywiadu, który osłaniał tę jednostkę wiedział o możliwości 

ucieczki jednego z tych szeregowców. Powodem ucieczki miało być stosowanie wobec 

niego niedozwolonych kar za rzekomą krnąbrność w jednostce. Kary te stosował dowódca 

kompanii oraz dowódca plutonu, który był jednocześnie nieoficjalnym pracownikiem 

WSW. Oficer kontrwywiadu miał informować dowództwo o możliwości ucieczki 

szeregowego, jak i miał zwracać uwagę swojemu NP o niewłaściwych metodach 

wychowawczych. Nie zdołano jednak zapobiec dezercji189. 

 Wraz z wejściem 10. i 11. DPanc na teren Czechosłowacji posuwał się z nią 7. prel 

WSW. Jego zadaniem było przechwytywanie audycji radiowych nadawanych przez 

społeczeństwo i wojsko czechosłowackie oraz śledzenie i kontrolowanie pracy radiostacji 2. 

Armii WP. Batalion WSW przegrupowany został po marszrucie do rejonu lotniska w 

miejscowości Hradec Králové wraz ze zgrupowaniem SD 2. Armii WP. Jego główne zadania 

to namierzanie radiostacji, likwidacja nielegalnych drukarń i radiowęzłów oraz 

zorganizowanie patroli w garnizonie190.  

 Ponieważ niechęć społeczeństwa czechosłowackiego do wojsk Układu 

Warszawskiego szybko narastała, zaczęło ono stawiać opór barykadując drogi, rozrzucając 

palące się opony na trasach przejazdu wojsk, przestawiając drogowskazy, niszcząc tablice z 

nazwami ulic, a nawet oddając strzały w kierunku wojska itp.191 By zapewnić ochronę 

żołnierzy przed dezercjami, a ludność cywilną przed nieuzasadnionym użyciem broni przez 

żołnierzy (jednocześnie chciano uniknąć sytuacji, gdzie żołnierze będą się solidaryzować ze 

społeczeństwem czechosłowackim) utworzono 17 komend garnizonowych z obsadą 

oficerów WSW, funkcjonariuszy MSW i dowództwa WP, z czego 3 komendy były 

obsadzone tylko przez oficera WSW i funkcjonariusza MSW192. 

 

                                                
189 Ibidem, k. 13. 
190 Zob. AIPN, ZddUW, 02958/17, Rozkaz operacyjny dowódcy 2. A[rmii] WP nr 02, Świdnica, 20 VIII 1968 
r., k. 54–55. 
191 AIPN, SWSW, 2386/18401, Meldunek sytuacyjny nr 3, 22 VIII 1968 r., k. 7; ibidem, Meldunek nr 43 o 
sytuacji jednostek 2. Armii, 22 VIII 1968 r., k. 11. 
192 AIPN, ZddUW, 02958/1, Zarządzenie ministra obrony narodowej nr 04/II/Oper. w sprawie wykonywania 
zadań przez wojskowe komendy garnizonowe Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium 
CSRS, 10 IX 1968 r., k. 34; ibidem, Instrukcja dla wojskowych komend garnizonowych Sił Zbrojnych PRL 
przebywających czasowo na terytorium CSRS, 9 IX 1968 r., k. 36–46. 
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 Organa WSW były zobligowane zarówno do inwigilacji żołnierzy (ponad 27 tysięcy) 

wchodzących w skład 2. Armii WP, jak i rozpoznania ludności cywilnej na terenie 

okupowanym oraz ustalenia miejsca rozlokowanych jednostek ČSLA193. Przede wszystkim 

kontrwywiad wojskowy musiał wyłonić osoby o „nastawieniu konsekwentnie lewicowym” 

we władzach administracyjnych i partyjnych na terenie stacjonowania 2. Armii WP, by móc 

ich wykorzystać propagandowo i stłumić w ten sposób wrogie nastroje społeczne194. Z 

pomocy tych osób korzystano także i to w dużej mierze, werbując ich jako kontakty 

operacyjne (zrezygnowano z działań agenturalnych na większą skalę). Chociaż sam szef 

WSW, gen. Teodor Kufel, po latach uważał, że żadnych działań kontrwywiadowczych 

wobec ludności Czechosłowacji nie prowadzono195. Okazało się to nieprawdą. Największa 

                                                
193 W czasie inwazji, kiedy nastąpiła wymiana żołnierzy służby zmiennej (brano po krótkim przeszkoleniu 
żołnierzy z poboru wrześniowego 1968 r.) organa WSW ponownie były zobligowane do doboru żołnierzy pod 
względem moralno-politycznym. Zob. AIPN, ZddUW, 02958/1, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 
020/MON w sprawie uzupełnienia wojsk uczestniczących w operacji „Dunaj”, Warszawa, 9 IX 1968 r., k. 29. 
Sam Zarząd WSW 2. Armii WP także miał za zadanie odesłać do kraju starsze roczniki żołnierzy (wcielonych 
na jesień 1966 r.) i uzupełnić je żołnierzami szkolonymi w OS WSW. Ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego nr 089/Sztab, Warszawa, 9 IX 1968 r., k. 32. 
194 Jednak po wkroczeniu do Czechosłowacji okazało się, że dotąd przychylne władze, jak i funkcjonariusze 
przyjęli wrogą postawę. Jak meldował płk. Edmund Buła: „Stwierdzamy jednolity front wrogości tak ze strony 
społeczeństwa, jak również lokalnych władz. Osoby, o których mieliśmy opinie pozytywne wykazały po 
wejściu naszych wojsk na teren Czechosłowacji postawy wrogie wobec nas. Ponieważ te osoby, które mogłyby 
nas informować, jak np. funkcjonariusze WSB [chodzi o funkcjonariuszy SNB, w meldunkach często pisane 
jako NSB – dopisek BK], kw, milicji, a które oceniliśmy dotąd pozytywnie zdecydowanie odgradzają się od 
nas, a niejednokrotnie również zajmują negatywną wobec nas postawę”. Cyt. AIPN, SWSW, 2386/18401, 
Meldunek sytuacyjny nr 48, 24 VIII 1968 r., k. 17. 
195 L. Kowalski, Kryptonim „Dunaj”…, s. 49–51. Podobnie Kufel uważał, że WSW nie współpracowała z 
żadną ze służb kontrwywiadowczych. O współpracy niech świadczy chociażby fragment: „Kontakty z 
dowództwem jednostek i organami kontrwywiadu radzieckiego są systematycznie utrzymywane. W toku 
spotkań wymienia się posiadane informacje”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/18397, Informacja nr 3 z przebiegu 
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liczba kontaktów operacyjnych wywodziła się oczywiście z osób zwolnionych ze stanowisk 

partyjnych i administracyjnych po styczniu 1968 r.196 

 Jednocześnie organa WSW musiały wyłapać „kontrrewolucjonistów”, szczególnie w 

administracji samorządowej i ČSLA, traktując ich jako „dywersantów ideologicznych”. Co 

ciekawe, największą trudność sprawiały organa kontrwywiadu wojskowego197 i aparat 

polityczny ČSLA, a także oficerowie lotnictwa. Jakiekolwiek kontakty oficerów WSW z 

oficerami kontrwywiadu czechosłowackiego napotykały stanowczy opór, za to lepiej 

wyglądała sytuacja w służbach cywilnych198. Funkcjonariusze StB (Státní bezpečnost) i 

milicji chętniej współpracowali z oficerami WSW, którzy oceniali ich jednak jako mało 

zdecydowanych w działaniu, ale udzielających wszelkich potrzebnych informacji. Nie tylko 

pomagali w rozpracowywaniu i ujęciu wielu osób, ale także w udaremnianiu rozsyłania 

ulotek szkalujących Siły Zbrojne PRL, czy w zabezpieczeniu magazynów z bronią i 

amunicją199. 

 Na terenie działań 2. Armii WP stacjonowało 67 jednostek ČSLA o stanie osobowym 

około 30 tys. żołnierzy. Organa WSW we współpracy z wywiadem wojskowym i grupami 

funkcjonariuszy MSW musiały zlokalizować te jednostki, scharakteryzować je pod 

                                                
służby z dnia 4/5 IX 1968 r., 5 IX 1968 r., k. 22–23. Podobnie zob.: AIPN, SWSW, 2386/18401, Meldunek 
sytuacyjny nr 58, 2 IX 1968 r., k. 63. Płk Jerzy Markuszewski osobiście spotkał się 16 IX 1968 r. z gen. mjr. 
Aleksandrem Matwiejewem, zastępcą naczelnika Zarządu III KGB. Na temat Matwiejewa zob. Матвеев 
Александр Иванович, http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/matveev_a_i.htm (dostęp 23 IV 2021 r.) 
196 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr J. Besiński, Uwagi o pracy operacyjnej organizowanej w ramach komend 
garnizonów na terytorium CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 62–66. 
197 „Współpraca organów WSW z organami kontrwywiadu CzAL początkowo nie istniała w ogóle”. Cyt.: 
AIPN, ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” 
[opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 23. Czechosłowacki 
kontrwywiad wojskowy wchodził w skład służb cywilnych i w latach 1953–1990 podlegał Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych (Ministerstva vnitra), od roku 1964 jako III Zarząd Korpusu Bezpieczeństwa Narodowego (III. 
správa Sbor národní bezpečnosti), występujący też pod nazwą Głównego zarządu kontrwywiadu wojskowego 
(Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, HS VKR). Szerzej: Vojenská kontrarozvědka (VKR) – základní 
informace, https://www.abscr.cz/jmenne-evidence/evidencni-zaznamy-a-archivni-pomucky-vysvetlivky-
zkratky/vkr-zakladni-informace/ (dostęp 15 X 2018 r.). Szefostwo kontrwywiadu wojskowego ČSLA 
powiedziało wprost do płk. Czesława Kiszczaka, „że nie chcą i nie będą utrzymywać żadnych kontaktów”. 
AIPN, SWSW, 2386/18401, Telefonogram płk. Czesława Kiszczaka, b.d. [prawdopodobnie 1 IX 1968 r.], k. 
58. Sytuacja poprawiła się dopiero po 10 IX 1968 r., zob. ibidem, Meldunek płk. Kiszczaka, b.d. [9 IX 1968 
r.], k. 96–97. 
198 Sytuacja wyglądał lepiej przy nieoficjalnych spotkaniach. WSW udało się zawiązać kontakt z oficerami 
kontrwywiadu wojskowego CSRS: mjr. Pechace i mjr. Pable. Brak informacji o imionach. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/18397, Informacja nr 3 z przebiegu służby z dnia 4/5 IX 1968 r., 5 IX 1968 r., k. 22. Wprost ppłk Czaban, 
szef kontrwywiadu w Milovicach gdzie stacjonowała 13. DPanc ČSLA, powiedział przy okazji nawiązania 
kontaktów, że „zabronione jest przez centralę w Pradze utrzymywanie kontaktu zarówno z kontrwywiadem 
polskim jak i radzieckim”. Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/18401, Meldunek płk. Jerzego Markuszewskiego, 27 
VIII 1968 r., k. 42. Co ciekawe ppłk Czaban miał się powoływać na znajomość z płk. Kiszczakiem, ibidem, k. 
13. 
199 AIPN, SWSW, 2386/30864, płk W. Kozaczuk, mjr M. Wydrzyński, Sytuacja operacyjna i działalność 
organów WSW w okresie przygotowań oraz pobytu jednostek na terytorium Czechosłowacji [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 24–25. 
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względem uzbrojenia i wyposażenia oraz zrobić rozpoznanie co do osób pełniących 

dowódcze funkcje. Podobnie sytuacja wyglądała z organami czechosłowackiego 

kontrwywiadu wojskowego, gdzie organy WSW musiały zrobić rozpoznanie całej kadry tej 

służby200. 

 Już 22 sierpnia obsadzono oficerami WSW (w randze zastępcy komendanta ds. 

kontrwywiadu) wszystkie dziesięć komend garnizonów w rejonie działania 11. DPanc.: 

 – Hradec Králové – ppłk Aleksander Wójtowicz (wraz z pomocnikiem ds. 

kontrwywiadu, ppłk. Władysławem Staromłyńskim), 

 – Jaroměř – mjr Stefan Kosko, 

 – Trutnov – ppłk Józef Bartosik, następnie kpt. Zdzisław Cheba, 

 – Kutná Hora – ppłk Zdzisław Mazurkiewicz, 

 – Čáslav – mjr Mieczysław Czajka, 

 – Pardubice – mjr Leszek Piotrowski, 

 – Jičín – mjr Nikodem Bukowski, 

 – Hornica – mjr [brak imienia] Buczek (zlikwidowana na przełomie 

sierpnia/września 1968 r., samo stanowisko poza etatem), 

 – Přelouč – kpt. Tadeusz Rosłon (zlikwidowana na przełomie sierpnia/września 1968 

r.), 

 – Dvůr Králové – mjr Franciszek Urbański201. 

 Kolejne komendy powstały w obrębie stacjonowania 10. DPanc: 

 – Havlíčkův Brod – mjr Ryszard Biedrzycki, 

 – Šumperk – mjr Stanisław Głuszewski, 

 – Ždiar – mjr Wiktor Galiński, 

 – Svitavy – ppłk Aleksander Kwaśniewski. 

 W rejonie stacjonowania 4. DZ: 

 – Mladá Boleslav – mjr Zdzisław Sęk, 

 – Nymburk – mjr Józef Fudała, później mjr Leszek Lewicki 

                                                
200 AIPN, SWSW, 2386/30864, Mjr W. Skrupski, Praca Wydziału II Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 56. Zob. także: AIPN, SWSW, 2386/18401, Informacja (o faktach prowokacyjnego zachowania 
się żołnierzy Czechosłowackiej Armii Ludowej wobec żołnierzy WP), 9 IX 1968 r., k. 93–95. Do 10 IX 1968 
r. dalej nie było możliwości zablokowania wszystkich jednostek i garnizonów ČSLA przez 2. Armię WP na 
terenie jej działań. To cały czas rodziło obawy, tym bardziej, że wojsko czechosłowackie w dalszym ciągu 
było dość wrogo nastawione do okupantów. Zob. ibidem, Meldunek płk. Jerzego Markuszewskiego, 10 IX 
1968 r., k. 102. 
201 AIPN, SWSW, 2386/18401, Meldunek nr 43 o sytuacji jednostek 2. Armii, 22 VIII 1968 r., k. 11; ibidem, 
Informacja o organizacji i działalności Komend Garnizonu na terenie Czechosłowacji, 3 IX 1968 r., k. 66–69. 
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 – Turnov – wykonywał obowiązki oficer WSW ze zgrupowania pułku (brak 

informacji o osobie), następnie mjr Leszek Lewicki, później ppłk Marian Wójcik202, 

 – Milovice – wykonywał obowiązki oficer WSW pułku (brak informacji o osobie), 

później zastąpił go prawdopodobnie mjr Józef Fudała203. 

 W dniu 24 sierpnia organa WSW meldowały swojemu szefowi, gen. Teodorowi 

Kuflowi, że w RFN nie dokonują się przegrupowania wojsk NATO w kierunku NRD i 

Czechosłowacji, ale wojska graniczne Niemiec Zachodnich zostały przezbrojone i powołano 

rezerwistów. „Bundeswehra jest w stanie gotowości bojowej” – meldował oficer WSW204. 

 W tym samym dniu Zarząd II SG WP w porozumieniu z WSW utworzył grupę 

składającą się z oficerów wywiadu wojskowego: ppłk Emil Kiszka (starszy grupy), ppłk 

Marian Kozłowski205, mjr Jerzy Moch, kpt. mar. Kazimierz Jahnz, która wyposażona została 

w odzież zachodnią (mieli udawać turystów z RFN) oraz w trzy paszporty z Niemiec i jeden 

z Francji (źle podrobione, bez odpowiednich wiz, ppłk Kozłowski widniał w paszporcie 

francuskim o dwadzieścia lat młodziej). Oficerowie mieli za zadanie obserwować ruchy 

wojska czechosłowackiego oraz wykrywać „nielegalne” radiostacje i drukarnie. Szybko 

jednak wpadli w ręce StB, nie mając dobrze sprecyzowanych zadań i nie znając terenu. 

Głównym jednak zarzutem jaki postawili złapani oficerowie był brak zabezpieczenia ze 

strony organów WSW. Grupa ta pracująca z pozycji nielegalnej, miała działać w ramach 

grup specjalnych WSW, a pozostawiono ją bez jakiejkolwiek osłony, kwaterunku i środków 

lokomocji206. Incydent ten odnotował Zarząd III KBP i w rozmowie płk. Kiszczaka z 

zastępcami szefa VKR płk. Pitrem i płk. Šoralem ci ostatni postawili mu zarzut, że wywiad 

wojskowy PRL szpieguje na terenie Czechosłowacji. Odmówili także jakiejkolwiek pomocy 

pomimo rozkazu ministra obrony narodowej Czechosłowacji w myśl którego wszystkie 

jednostki i ich dowódcy mają współdziałać z wojskami Układu Warszawskiego207. 

                                                
202 AIPN, SWSW, 2386/18391, Notatka służbowa [szefa Zarządu WSW 2. Armii] dotycząca etatów Zarządu 
WSW 2. Armii WP i organów podległych na okres przejściowy, b.d. [9 lub 10 IX 1968 r.], k. 18. 
203 AIPN, SWSW, 2386/18401, Informacja o organizacji i działalności Komend Garnizonu na terenie 
Czechosłowacji, 3 IX 1968 r., k. 66–69. 
204 AIPN, SWSW, 2386/18401, Szyfrogram nr 13, 24 VIII 1968 r., k. 21. 
205 Ppłk Marian Kozłowski – wieloletni oficer Zarządu II SG WP, uciekł na Zachód w maju 1969 r. Szerzej 
zob.: S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do 
syntezy), Poznań 2011, s. 171; B. Kapuściak, „Donżuan” czy „Milczek”? Poszukiwanie ppłk. Mariana 
Kozłowskiego oficera wywiadu wojskowego przez kontrwywiad wojskowy PRL, „Fronda Lux” 2020, nr 96, s. 
84–99. 
206 AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/20041, Sprawozdanie mjr J. Mocha i kpt. mar. K. Jahnza, 27 VIII 1968 r. k. 
77–81; ibidem, Sprawozdanie ppłk E. Kiszki z pobytu w sztabie 2. Armii w pobliżu Hradec Králové w dniach 
24–27 VIII 1968 r., 29 VIII 1968 r., k. 82–86. Zob. także: B. Kapuściak, Udział wywiadu wojskowego PRL w 
inwazji…. 
207 Brak informacji o imionach. AIPN, SWSW, 2386/18401, Telefonogram płk. Czesława Kiszczaka, b.d. 
[prawdopodobnie 1 IX 1968 r.], k. 58. Płk. Pitre miał powiedzieć, „że gdyby powtórnie zaprosił mnie [tj. płk. 
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 Już w pierwszych dniach okupacji Czechosłowacji doszło do zabicia żołnierza 

WSW, st. szer. Ryszarda Stępnia, który wraz z kolegą, szer. Bogusławem Grzegorzewskim 

samowolnie oddalili się 3 września 1968 r. z jednostki udając się do miejscowości Česká 

Rybná. Tam zostali poczęstowani przez trzech Czechów alkoholem. Około godziny 2.00 

miejscowa ludność usłyszała strzały. Następnego dnia o 6.00 rano czeski traktorzysta znalazł 

w rowie zwłoki żołnierza WSW, st. szer. Stępnia. Oficerowie z Wydziału WSW 10. DPanc. 

ustalili, że zastrzelił go szer. Grzegorzewski, który następnie o 5.00 rano, kiedy odzyskał 

świadomość przespawszy się na przystanku autobusowym, wrócił na miejsce zdarzenia i 

podmienił magazynki w pistoletach. Obaj żołnierze służyli w plutonie ochrony Oddziału 

WSW w Opolu, Stępień służył w wojsku od stycznia 1968 r., Grzegorzewski drugi rok208. 

Tak niedoświadczonych i nieodpowiedzialnych ludzi wciągano w szeregi WSW i wysyłano 

do okupacji Czechosłowacji. 

 Trzydziestego pierwszego sierpnia 1968 r. minister obrony narodowej rozkazał 

dostosować działalność WSW do „nowych warunków i nowych zadań wojsk”. Przede 

wszystkim organa WSW miały zapewnić utrzymanie tajemnicy w całej 2. Armii ze 

szczególnym uwzględnieniem żołnierzy, którzy mieli styczność z ludnością cywilną, nie 

dopuszczać do naruszania dyscypliny, przede wszystkim poza rejonem stacjonowania 

zwartych jednostek i pododdziałów, przeciwdziałać penetracji obcych wywiadów oraz 

opracować wraz z dowództwem 2. Armii szczegółowe zasady działania żołnierzy WSW, 

którzy funkcjonowali w ramach komend garnizonowych209. 

 Struktura Zarządu WSW 2. Armii WP na czele z płk. Edmundem Bułą210 

(ówczesnym szefem Zarządu WSW SOW) wyglądała następująco: 

                                                
Czesława Kiszczaka – przyp. BK] do domu, to sąsiedzi by go powiesili”. Ibidem, k. 58v. Przychylniej do WSW 
był nastawiony sam szef kontrwywiadu wojskowego ČSLA, genmjr. Ing. Josef Stavinoha, który 6 IX 1968 r. 
spotkał się z płk. Czesławem Kiszczakiem, płk. Edmundem Bułą i płk. Jerzym Markuszewskim. „Na wstępie 
zaznaczył, że nie ma sensu rozpatrywać po czyjej stronie jest racja i że on popiera w całej pełni stanowisko 
zajmowane przez jego rząd. Wie, że my mamy na ten temat inne zdanie. Historia oceni kto miał rację”. Cyt.: 
AIPN, SWSW, 2386/18401, Telefonogram płk. Czesława Kiszczaka, 7 IX 1968 r., k. 76–78. Na temat Josefa 
Stavinoha zob. J. Michl, Osmnáct let v čele kontrarozvědky. Josef Stavinoha, náčelník VKR 1953–1971 [w:] 
NKVD/KGB Activities and is Cooperation…, s. 185–190; P. Žáček, KGB a ministerstvo vnitra v srpnu 1968 – 
Pohled z československé strany, https://www.minulost.cz/?q=cs/kgb-ministerstvo-vnitra-v-srpnu-1968-
pohled-z-ceskoslovenske-strany (dostęp 28 II 2022 r.). 
208 AIPN, SWSW, 2386/18397, Informacja nr 2 o przebiegu służby z 3/4 IX 1968 r., 4 IX 1968 r., k. 8; ibidem, 
Informacja o wypadku nadzwyczajnym w 10 DPanc., 4 IX 1968 r., k. 16–18; ibidem, 2386/18401, Meldunek 
o wypadku nadzwyczajnym szefa Oddziału WSW Opole, ppłk. Z. Cichego, 3 IX 1968 r., k. 73–75; AIPN, 
ZddUW, 02958/17, Rozkaz specjalny dowódcy 2. Armii nr Pf 418 w sprawie pracy dowódców, aparatu 
partyjno-politycznego nad kształtowaniem i utrzymaniem wysokiego stanu dyscypliny w oddziałach armii, 12 
IX 1968 r., k. 105–109. 
209 AIPN, ZddUW, 02958/1, Dyrektywa ministra obrony narodowej nr 003/Oper., 31 VIII 1968 r., k. 21–22. 
210 Edmund Buła – urodził się 17 X 1926 r. w Zagórzu (pow. Będzin) jako syn Józefa (górnik) i Bronisławy 
Kościelnej (bez zawodu). Do 1939 r. ukończył siódmą klasę szkoły powszechnej. W czasie wojny wstąpił do 
ZWM, od 28 I 1945 r. w PPR, następnie w PZPR. Pracował jako robotnik w piekarni w Zagórzu (w okresie 
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 – Wydział I na czele z ppłk. Stanisławem Torebko211 (kontrwywiadowcza ochrona 

dowództwa i jednostek bezpośrednio podległych), 

 – Wydział II na czele z mjr. Witoldem Skrupskim (kontrwywiadowcza ochrona 

jednostek i tzw. otoczenia wokół jednostek, działania wywiadowcze w tzw. otoczeniu, 

oddziaływania polityczno-propagandowe na wojska własne, wykonywanie meldunków dla 

szefostwa przez grupę analityczno-sprawozdawczą wydziału), 

 – Wydział III na czele z por. Tadeuszem Gugulskim, później z mjr. Januszem 

Mrozem – odpowiadał za prowadzenie techniki operacyjnej (wykonywanie podsłuchów 

                                                
listopad 1942–lipiec 1944), następnie w piekarni w Miechowicach (do grudnia 1944 r.). Od stycznia 1945 r. 
kierownik brygady robotniczej. W „odrodzonym” Wojsku Polskim od 15 VIII 1945 r., najpierw jako 
praktykant w Wydziale Informacji 17. DP, następnie zastępca oficera informacji Wydział Informacji 9. DP (od 
grudnia 1945 r.) i oficer informacji tegoż wydziału (od 21 V 1946 r.). W tym czasie brał udział w walkach z 
oddziałami UPA jako starszy oficer informacji 28. pułku piechoty 9. DP. Od 5 XII 1947 r. oficer Sekcji II OZI 
nr 5, następnie starszy oficer Sekcji II Wydziału II Oddziału II GZI (od 22 VII 1948 r.), później p.o. kierownika, 
następnie kierownik Sekcji Informacji w Oficerskiej Szkole Inżynieryjno-Saperskiej we Wrocławiu (od 9 VII 
1949 r.). Od 10 II 1951 r. zastępca szefa Wydziału Informacji 4. DP, a następnie Wydziału Informacji 11. DZ 
(od 15 X 1951 r.), później p.o. kierownika Sekcji I OW-8 (od 26 XI 1951 r.) i szef Wydziału I OW-8 (od 1 V 
1952 r.). Od 15 IV 1953 r. szef Wydziału Informacji Lotnictwa Marynarki Wojennej OW-8, następnie słuchacz 
sześciomiesięcznego KDO w OSI (od 1 IX 1953 r.), później szef Oddziału Informacji 8. Korpusu Armijnego 
POW (od 10 V 1954 r.), zastępca szefa Zarządu I GZI (od 15 XI 1954) i słuchacz specjalistycznego kursu 
kontrwywiadowczego w ZSRS (od 26 VII 1955 r.) zaliczonego jako WKDO WSW. Po powrocie objął funkcję 
zastępcy szefa Zarządu Informacji Wojsk Lotniczych (od 28 VIII 1956 r.), następnie, po przekształceniu, szef 
Oddziału WSW we Wrocławiu (od 28 I 1957 r.), w tym czasie skierowany na czternastodniowy kurs 
przeszkolenia w OS WSW (7–21 III 1960 r.). Od 16 VIII 1963 r. mianowany szefem Oddziału II i jednocześnie 
zastępca szefa Zarządu WSW SOW, następnie szefem Oddziału I i jednocześnie zastępca szefa Zarządu WSW 
SOW ds. KW (od 29 III 1965 r.), później p.o. szefa Zarządu WSW SOW (od 6 IX 1967 r.) i w końcu szef tegoż 
zarządu (od 25 V 1968 r.). W tym czasie mocno zaprzyjaźniony ze swoim przełożonym, płk. Czesławem 
Kiszczakiem (zob. Kiszczakowa. Tajemnice generałowej. Maria Kiszczak w rozmowie z Kamilem 
Szewczykiem, Warszawa 2015, s. 81–82). W ramach operacji „Dunaj” i inwazji na Czechosłowację w 1968 r. 
mianowany szefem Zarządu WSW 2. Armii WP (sformowanego z Zarządu WSW SOW). Od 21 IV 1976 r. w 
Zarządzie II SG WP jako attaché wojskowy w Jugosławii, następnie w dyspozycji szefa Sztabu Generalnego 
WP (od 12 II 1980r.), później główny specjalista w Szefostwie WSW (od 24 IV 1980 r.), zastępca szefa WSW 
(od 4 VIII 1981 r.), pierwszy zastępca szefa WSW (od 3 I 1985 r.) i w końcu szef WSW (od 15 X 1986 r.). 7 
VIII 1990 r. został skierowany w stan spoczynku w stopniu generała brygady. W 1957 r. skończył liceum 
ogólnokształcące dla pracujących we Wrocławiu i uzyskał maturę. W 1963 r. ukończył Wydział Rolniczy 
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł inżyniera rolnika, w 1967 r. studia na Wydziale 
Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej uzyskując stopień magistra inżyniera zootechniki, a w 1973 r. 
studia na Wydziale Pedagogiczno-Politycznym WAP pracą pt. „Psychologiczne aspekty profilaktyki 
kontrwywiadowczej” (AIPN, Biblioteka byłych wojskowych organów bezpieczeństwa państwa polskiego 
(Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) (dalej Biblioteka), 
2603/12656) kończąc je tytułem magistra pedagogiki. Znał dobrze język rosyjski i serbsko-chorwacki, 
dostatecznie niemiecki. Wyrokiem sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 26 VI 1996 r. został skazany 
za bezprawne niszczenie dokumentów na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Sąd Najwyższy Izba 
Wojskowa w Warszawie 22 X 1996 r. orzekł utrzymać wyrok w mocy. Zmarł 11 VII 2012 r. we Wrocławiu. 
Zob. AIPN, MON, 2174/8242, Akta personalne Edmunda Buły; AIPN, Zarząd II SG WP, 2602/14781, Teczka 
nr 39 – Akta personalne płk. Edmunda Buły; B. Kapuściak, Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie? 
Glosa w sprawie nieistniejących materiałów po Głównym Zarządzie Informacji i Wojskowej Służbie 
Wewnętrznej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, t. 11, s. 46. 
211 Stanisław Torebko – urodził się 13 I 1932 r. w Szelągówce (pow. Mońki), jako syn Jana i Jadwigi z domu 
Laskowska. Często występuje w dokumentach pod nazwiskiem Torepko. Według wyciągu z aktu urodzenia 
poprawne nazwisko brzmiało Torebko. AIPN, MON, 2174/7321, Wyciąg z aktu urodzenia nr 1194/1956, 
Knyszyn, 12 X 1961 r., k. 106. 
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przewodowych i bezprzewodowych, nagrywanie audio i wideo, fotografowanie, 

reprodukcja pozyskanych dokumentów, ochrona przed podsłuchami przeciwnika)212, 

 – Wydział Dochodzeniowy (występował też jako Wydział V) na czele z mjr. 

Zbigniewem Ciesielskim, 

 – Wydział Organizacyjny Służby Porządkowej (występował też jako Wydział VI) na 

czele z ppłk. Józefem Bartosikiem, 

 – Wydział Ogólny (wraz z kancelarią) na czele z ppłk. Adamem Kutrzebą – 

odpowiadał za łączność szyfrową, prowadzenie kancelarii tajnej, ewidencji operacyjnej i 

spraw kadrowych, planowanie pracy, sporządzanie raportów i rozkazów oraz nadzorowanie 

kierowców wraz z przydzielonymi im samochodami213, 

 – Kompania WSW (z trzema plutonami, plutonem samochodowym i drużyną 

gospodarczą) na czele z kpt. Janem Wojtowiczem, 

 – Kompania Manewrowa 7 Pułku Radioelektronicznego WSW na czele z mjr. 

Franciszkiem Kochanowskim złożona z plutonu nasłuchu, dwóch plutonów namiaru, 

plutonu łączności, drużyny remontu sprzętu i zasilania oraz klucza śmigłowców 

(przydzielonego ze zgrupowania śmigłowców sztabu 2 . Armii WP do dyspozycji szefa 

Zarządu WSW 2. Armii WP)214. 

 Dodatkowo pod Zarząd WSW 2. Armii podległe były wydziały „ochraniające” 

związki taktyczne (każdemu podlegał jeden pluton porządkowy): 

 – Wydział WSW 4. Dywizji Zmechanizowanej na czele z płk. Mieczysławem 

Rejdychem215, 

 – Wydział WSW 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej na czele z ppłk. 

Stanisławem Janisiewiczem216, 

                                                
212 AIPN, SWSW, 2386/18390, Zakres obowiązków [Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii WP], b.d. [1968 
r.], k. 3. 
213 AIPN, SWSW, 2386/18392, Zakres zadań i podział obowiązków Wydziału Ogólnego Zarządu WSW 2. 
Armii, 21 IX 1968 r., k. 59–61. Na czas działań wojennych Zarząd WSW 2. Armii prowadził odrębną kartotekę 
dotyczącą ewidencjonowania napływających danych. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, Mjr W. Skrupski, 
Praca Wydziału II Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 52. 
214 W początkowej fazie inwazji w działaniach namierzania i likwidacji radiostacji brała udział nie tylko 
kampania manewrowa 7. Pułku Radioelektronicznego WSW, ale jej większa część (ok. 120 osób) na czele z 
dowódcą ppłk A. Szottem, która była podzielona na grupy i zespoły operacyjne. Zob. AIPN, ZddUW, 
02958/17, Rozkaz operacyjny dowódcy 2. A[rmii] WP nr 02, Świdnica, 20 VIII 1968 r., k. 54; SWSW, 
2386/18391, Notatka służbowa [szefa Zarządu WSW 2. Armii] dotycząca etatów Zarządu WSW 2. Armii WP 
i organów podległych na okres przejściowy, b.d. [9 lub 10 IX 1968 r.], k. 19. 
215 4. DZ wkraczała w drugim rzucie za 10. i 11. DPanc. Zob. AIPN, ZddUW, 02958/17, Rozkaz operacyjny 
dowódcy 2. A[rmii] WP nr 02, Świdnica, 20 VIII 1968 r., k. 52–54. 
216 6. Pomorska DPD weszła w skład 2. Armii WP 25 VIII 1968 r. wraz z 1. pcz i 61. kr (z 16 DPanc., które 
podporządkowano dowódcy 6. Pomorskiej DPD) i została skierowana do dyspozycji Sztabu Głównego i GO 
pod kierownictwem gen. dyw. Tadeusza Tuczapskiego. Jednostkami tymi miała dowodzić nowo sformowana 
GO pod dowództwem zastępcy dowódcy WOW, gen. bryg. Wacława Jagasa (SD mieścił się w Kłodzku). Zob. 
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 – Wydział WSW 10. Dywizji Pancernej na czele z ppłk. Włodzimierzem Piątkiem, 

 – Wydział WSW 11. Dywizji Pancernej na czele z ppłk. Władysławem Osowskim. 

 Tak sformułowany Zarząd WSW 2. Armii zaczął funkcjonować właściwie od 

połowy września 1968 r. Wcześniej powstały wydziały WSW związków taktycznych które 

kierowane były poprzez grupę operacyjną217. 

 Czwartego września płk Edmund Buła wydał polecenie aby patrole WSW i służba 

ochronna nie miała załadowanych kbk AK amunicją ostrą. Za nie wykonanie polecenia 

został ukarany dowódca batalionu WSW, mjr Ryszard Bartnik218. 

 W godzinach wieczornych w dniu 25 września 1968 r. dwóch szeregowych z 42. pz 

– szer. Edward Przybysz i szer. Jan Zaręba – dokonało dezercji z bronią. Już na następny 

dzień rano zostali zatrzymani przez grupę żołnierzy z kompanii WSW 2. Armii WP219. 

 Przez cały wrzesień w Czechosłowacji panowała napięta atmosfera. Społeczeństwo 

czechosłowackie był w dalszym ciągu wrogo nastawione do wojsk okupacyjnych220. 

Pomimo rozkazów czechosłowackiego ministra obrony narodowej, ČSLA nie chciało 

współpracować z armiami Układu Warszawskiego, które najechały na ich kraj. W dalszym 

ciągu 2. Armia WP blokowała wyznaczone garnizony. Stan żołnierzy WP pozostawał wiele 

do życzenia. Szczególnie żołnierze służby zmiennej chcieli wracać do kraju. Osłabła 

dyscyplina, zdarzały się częstsze przypadki dezercji, wypadki drogowe oraz nieprzepisowe 

obsługiwanie się bronią221. 

                                                
AIPN, ZddUW, 02958/1, Dyrektywa ministra obrony narodowej nr 0045/Oper., 25 VIII 1968 r., k. 13–16. 6. 
PDPD wraz z 1. pcz i 61. kr 16. DPanc. podporządkowano 30 VIII 1968 r. dowódcy 2. Armii WP, gen. bryg. 
Florianowi Siwickiemu. Zob. ibidem, Dyrektywa ministra obrony narodowej nr 003/Oper., 31 VIII 1968 r., k. 
19–23. Na teren Czechosłowacji wkroczyła 1/5 sił 6. PDPD, reszta była rozlokowana w Kotlinie Kłodzkiej. 
Zob. H.M. Królikowski, 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa, Pruszków 1997, s. 89–91. 
217 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr W. Skrupski, Praca Wydziału II Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 57. 2. Armia WP została sformowana i przegrupowana z rejonu wyjściowego do rubieży 
wyjściowej na granicy polsko-czechosłowackiej w składzie: 4. DZ, 10. i 11. DPanc., 15. pWOW (rozpoznanie 
i blokowanie wyznaczonych garnizonów i obiektów w pasie przygranicznym, bez garnizonu Trutnov), 66. 
paplot, 10. pł, 6. bzaop, 49. psm, 7. prel WSW, 1. bszt., batalion WSW, 11. brrel, 14. brt, 62, krs, 11. elł. Zob. 
AIPN, ZddUW, 02958/17, Rozkaz operacyjny dowódcy 2. A[rmii] WP nr 02, Świdnica, 20 VIII 1968 r., k. 
52–57. 
218 AIPN, SWSW, 2386/18391, Rozkaz szefa Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 2. Armii WP nr 04 
dotyczący ukarania dyscyplinarnego dowódcy batalionu Zarządu WSW 2. Armii – mjr. Ryszarda Bartnika, 13 
IX 1965 r., k. 25. 
219 AIPN, SWSW, 2386/18391, Rozkaz szefa Zarządu WSW 2. Armii nr Pf-18 dot[yczący] wyróżnienia 
żołnierzy z kompanii WSW Zarządu 2. Armii za ujęcie dezerterów z bronią, 2 X 1968 r., k. 103. 
220 AIPN, ZddUW, 02958/17, Pismo gen. Floriana Siwickiego do dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego, 
Hradec Kralowe, 16 IX 1968 r., k. 184–186. 
221 W samym okresie 22–28 września organa WSW doprowadziły 9 żołnierzy którzy samowolnie oddalili się 
od zgrupowania, 9 żołnierzy zatrzymano za rażące naruszanie przepisów ubiorczych oraz nałożono 43 sankcje 
za przewinienia w ruchu drogowym i stan techniczny pojazdów. Zob. AIPN, ZddUW, 02958/17, Pismo szefa 
Sztabu 2. Armii [wz. płk Tadeusza Stawowiaka], 4 X 1968 r., k. 159. 
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 Zarząd WSW 2. Armii WP wraz z podległymi wydziałami dysponował wśród ponad 

dwudziestosiedmiotysięcznej liczbie żołnierzy: 54 nieoficjalnymi pracownikami, 268 

tajnymi współpracownikami i około 750 kontaktami operacyjnymi. To dawało na jednego 

oficera obiektowego (ochraniającego dany obiekt wojskowy albo jednostkę) 1 

nieoficjalnego pracownika, 7–10 tajnych współpracowników i 20 kontaktów operacyjnych. 

Taki stan nasycenia agenturą był dla organów WSW zadowalający, tym bardziej, że z 

każdego pododdziału napływały potrzebne informacje. Werbunkowi sprzyjała sytuacja i 

organizowane w dużych ilościach pogadanki nie tylko dotyczące sytuacji politycznej w 

CSRS, ale przede wszystkim nacisk na pomoc „bratniemu narodowi” i współpraca przy tym 

z oficerem kontrwywiadu. Jak wspominał szef Wydziału I Zarządu WSW 2. Armii, płk 

Stanisław Torebko: „Warto zaznaczyć, że w czasie organizacji źródeł informacji nie 

mieliśmy wypadku odmowy współpracy lub odmowy udzielania nam pomocy. Niemniej 

jednak dużo łatwiej przebiegały pozyskania do współpracy na terenie Czechosłowacji niż w 

kraju. W warunkach CSRS bardzo wyraźnie ujawniała się zbieżność oficera kw i 

pozyskiwanej przez niego osoby. Dużą rolę odgrywała tu łatwość argumentacji celów 

oficera kw na tle wielu wrogich wystąpień ludności czechosłowackiej wobec naszych 

żołnierzy”222. Największym problemem dla WSW, zresztą przez cały okres PRL, była 

ochrona żołnierzy wywodzących się ze stanu zmiennego. W tych wyjątkowych warunkach 

problem ten nasilił się tym bardziej. Potrzebna więc była tak liczna agentura do 

zabezpieczenia dużej ilości szeregowych żołnierzy służby zasadniczej223. Pomimo doboru 

żołnierzy, którzy mieli brać udział w inwazji i zorganizowania wśród nich osobowych źródeł 

informacji, przez cały czas stacjonowania wojska dalej organizowano agenturę. Próbowano 

także zorganizować miejsca spotkań z nią, co było dość trudne i nie gwarantowało 

konspiracji224. Wprowadzono dodatkowo na ten wyjątkowy okres nową kategorią 

osobowego źródła informacji, rezydenta wojennego (RW). Rekrutowano ich z byłych 

tajnych współpracowników lub kontaktów operacyjnych, a podstawowym warunkiem, był 

ich szeroki dostęp do żołnierzy służby zasadniczej. RW we własnym zakresie miał stworzyć 

sieć informacyjną wśród szeregowych żołnierzy. Byli to informatorzy nieświadomi, 

nieprzygotowani oraz nigdzie nie rejestrowani, ale RW w kontaktach z nimi był w stanie 

                                                
222 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk S. Torebko, Praca Wydziału I Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 42. 
223 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr W. Skrupski, Praca Wydziału II Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 51. 
224 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr Z. Michalski, Praca operacyjna w okresie przygotowawczym, a następnie 
w toku działań na terenie Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 69. 
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opracować dla oficerów WSW odpowiednie meldunki ustne o sytuacji w jednostkach. 

Informatorzy ze stanu zmiennego nie byli też w żaden sposób kontrolowani przez organy 

WSW. Wszelkie próby wyciągnięcia informacji od nich zależała od pomysłowości i 

kreatywności RW. W myśl zasady: „każdy żołnierz potencjalnym źródłem informacji”225. 

 Praca operacyjna WSW odbiegała więc od tej przyjętej w praktyce i nakazanej przez 

normatywy. Wynikało to ze specyfiki sytuacji i miejsca. Główne zagadnienia na jakie 

zwracano uwagę to tzw. profilaktyka (pogadanki, kontrole służb, wart i prawidłowego 

zabezpieczania dokumentów) oraz sprawy wykrywcze, zabezpieczenie tajemnicy 

wojskowej, dezercji, dywersji i terroru (szeroko wtedy rozumianego), a także „wrogiego 

oddziaływania ze strony otoczenia”, które objawiało się głównie podrzucaniem ulotek na 

jednostki wojskowe namawiających żołnierzy polskich do powrotu do kraju. Oprócz dość 

gęsto obsadzonej na jednostkach agentury organa WSW mogły liczyć na kontakty oficjalne 

ze składem osobowym jednostki, szczególnie z dowódcami i aparatem politycznym. Dość 

silny nacisk kładziono także na tzw. samorzutne informowanie ze strony zwykłych żołnierzy 

o sytuacji na jednostkach co silnie podkreślano na wszelkich zebraniach i pogadankach226. 

Spraw operacyjnych, poza jedną, dotyczącą poszukiwania zagubionej broni, organa WSW 

nie prowadziły. I była to z góry narzucona zasada, by nie rozpracowywać danych osób poza 

granicami kraju. Co nie znaczy, że nie zbierano tak zwanych sygnałów czy materiałów 

wstępnych, ale osoby których to dotyczyło były po prostu odsyłano do Polski227.  

 Kolejnym problemem wynikającym z tak wyjątkowej sytuacji był brak możliwości 

odbywania spotkań z agenturą i odbierania od nich meldunków pisemnych. Podczas 

przemarszu jednostek takie spotkania były wykluczone. A podczas stacjonowania wojska 

pojawiał się kolejny problem. Jednostki wojskowe stacjonowały w wydzielonych rejonach 

ochranianych przez posterunki. Nie można więc było oddalić się od jednostki. Spotkania 

były więc ograniczone i odbywały się często dość spontanicznie (w kabinach samochodów, 

w pobliskich zagajnikach, pod pretekstem wyjazdów służbowych, pełnienia służby 

wewnętrznej itp.), jednak w sposób nie wzbudzający podejrzeń i z reguły wywołane 

ustalonymi znakami umownymi, a informacje uzyskiwano ustnie (opracowywał je oficer 

                                                
225 AIPN, SWSW, 2386/30864, płk J. Markuszewski, Niektóre uwagi o pracy kontrwywiadowczej w 
jednostkach WP na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 7. Zob. też: AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk S. 
Torebko, Praca Wydziału I Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 41–42. 
226 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr Z. Michalski, Praca operacyjna w okresie przygotowawczym, a następnie 
w toku działań na terenie Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 69–70. 
227 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr W. Skrupski, Praca Wydziału II Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 51–52. 
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sporządzając notatkę)228. W wyjątkowych sytuacjach osoba współpracująca z WSW 

meldunek pisemny tworzyła w postaci listu do rodziny, który oficer odbierał ze skrzynki 

pocztowej229. Notatki takie czy meldunki oficer obiektowy musiał dostarczyć samodzielnie 

do swojego wydziału bądź bezpośrednio do szefostwa zarządu. To także powodowało 

problem, bo musiał opuścić czasami na dłużej jednostkę którą miał ochraniać230. Gdy 

Wydział I dostał namiot podzielono go kocami na pół, w jednej części pracowali oficerowie 

kontrwywiadu, w drugiej części odbywały się spotkania z najbardziej wartościowymi 

osobowymi źródłami231. 

 Utrudnienia dotyczyły także werbunku, który przeprowadzano zwykle w trakcie tzw. 

rozmów profilaktycznych, prowadzenia dochodzeń czy wyjaśnień. Wszelkie 

przedsięwzięcia oficerowie kontrwywiadu wojskowego odnotowywali w swoich zeszytach 

pracy, podobnie jak ilość bieżącej agentury, jej pseudonimy i rozmieszczenie na 

ochranianych przez siebie obiektach. Praca operacyjna WSW była więc narażona na 

kompletną dekonspirację. Wystarczyło, że oficer zgubiłby swój zeszyt pracy. Codziennie 

oficerowie zestawiali meldunki sytuacyjne ze spotkań z agenturą oraz notatki z różnych 

przedsięwzięć i przekazywali to kierownictwu poszczególnych wydziałów. Z zeszytem 

pracy oficer kontrwywiadu miał się nie rozstawać, a ze względu na brak możliwości 

schowania go w bezpiecznym miejscu z reguły spali z nim pod poduszką232. 

 Pion kontrwywiadu miał problemy ze środkami łączności pomiędzy oficerami 

obiektowymi, wydziałami WSW dywizji a Zarządem WSW 2. Armii WP. Posiłkowano się 

ruchomymi środkami łączności, co w tych warunkach (brak rozeznania terenu) opóźniało 

dopływ informacji o sytuacji operacyjnej zarówno w jednostkach, jak i przede wszystkim w 

                                                
228 AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk S. Torebko, Praca Wydziału I Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 47. Niektórzy radzili sobie z tym przyjmując meldunki od osobowych źródeł informacji w 
paczkach papierosów czy w pudełkach po zapałkach albo w gazetach. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, Mjr 
Z. Michalski, Praca operacyjna w okresie przygotowawczym, a następnie w toku działań na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 72. 
229 AIPN, SWSW, 2386/30864, płk W. Kozaczuk, mjr M. Wydrzyński, Sytuacja operacyjna i działalność 
organów WSW w okresie przygotowań oraz pobytu jednostek na terytorium Czechosłowacji [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 27–28. 
230 Po powrocie do kraju padł pomysł by meldunki takie zbierał wyznaczony oficer kontrwywiadu który 
objeżdżał by jednostki i spotykał się z oficerami obiektowymi. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr Z. 
Michalski, Praca operacyjna w okresie przygotowawczym, a następnie w toku działań na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 77. 
231 AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk S. Torebko, Praca Wydziału I Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 43–44. 
232 Ze względu na pozostawienie niezabezpieczonego zeszytu groziły kary. Tak było w przypadku 
pozostawienia zeszytu wraz z meldunkami pod podgłówkiem w namiocie przez por. Waldemara Konarskiego, 
pomocnika szefa Wydziału WSW 4. DZ ds. kontrwywiadu w 27 pcz, który został ukarany pięciodniowym 
aresztem domowym. Zob. AIPN, SWSW, 2386/18391, Rozkaz szefa Wydziału WSW 4. DZ, 13 X 1968 r., k. 
145. 
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ich otoczeniu. Brakowało także koordynacji między organami WSW a kontrwywiadami 

armii sojuszniczych Układu Warszawskiego233. 

 Oficerowie pionu techniki operacyjnej narzekali na brak znajomości terenu i języka 

czeskiego oraz niedostosowanie sprzętu do warunków polowych. Problem przez cały czas 

trwania inwazji był z tłumaczami. Nie było ich wystarczająco. Warunki pracy pionu techniki 

oceniano jako ciężkie, tym bardziej, że realizacja każdego przedsięwzięcia wymagała 

konkretnego, z reguły dłuższego czasu, a na to w tych warunkach nie można było sobie 

pozwolić. Największe problemy wynikały z braku odzieży czechosłowackiej i samochodu 

na miejscowych numerach rejestracyjnych234. To spowodowało, że Wydział III nie był w 

stanie prowadzić obserwacji w mieście, ale mimo wszystko, udało mu się zrealizować kilka 

przedsięwzięć235. Jednym z nich było udokumentowanie chęci zakupu broni i amunicji od 

polskiego żołnierza. W trakcie trzykrotnego spotkania z obywatelem Czechosłowacji, w 

którym uczestniczył kontakt operacyjny WSW i oficer Wydziału III przebrany za 

szeregowego żołnierza udokumentowano dowody winy po przez nagranie magnetofonem 

rozmów. Jak stwierdziły organa kontrwywiadu wojskowego podsumowujące przebieg 

wydarzeń „była to jedna z pierwszych spraw dowodząca różnym czeskim instytucjom, że w 

Czechosłowacji istniała i nadal istnieje kontrrewolucja”236. 

 Za pomocą stosowania techniki operacyjnej (magnetofonu i urządzeń 

bezprzewodowych) udało się organom WSW udowodnić obywatelowi Czechosłowacji 

penetrację jednostek WP. Co ciekawe, do nagrywania służyły małe magnetofony na baterie 

holenderskiej firmy „Philips” kamuflowane w torbach polowych. Bez problemu łączono je 

bezprzewodowo z odbiornikami radiowymi „Ocean-Boy” niemieckiej firmy „Grundig”. 

Gorzej wyglądała łączność przewodowa z magnetofonami niemieckiej firmy „Telefunken”, 

które zasilane były na prąd sieciowy o wyższym napięciu niż wytwarzały go agregatory. 

Zabezpieczano również komendy garnizonów przed podsłuchami strony 

czechosłowackiej237. 

                                                
233 AIPN, ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” 
[opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 24–25. 
234 AIPN, SWSW, 2386/18390, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii, 24 X 1968 r., k. 9. 
235 AIPN, SWSW, 2386/30864, por. T. Gugulski, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 97. 
236 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/18390, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii, 24 X 1968 r., k. 10. Zob. 
także: AIPN, SWSW, 2386/30864, por. T. Gugulski, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 98. 
237 AIPN, SWSW, 2386/18390, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii, 24 X 1968 r., k. 10–12. Zob. 
także: AIPN, SWSW, 2386/30864, por. T. Gugulski, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 98 i 100. 
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 W trakcie przesłuchiwań osób podejrzanych stosowano podsłuchy, by zeznania 

utrwalić na taśmie. Za punkt odbioru podsłuchu służył urządzano na samochodzie GAZ-69. 

Najlepsze warunki do stosowania podsłuchu miały organa WSW w miejscu lokacji wojska. 

W namiotach bez problemu można było instalować podsłuch przewodowy, a ponieważ do 

każdego z nich szedł kabel z prądem i telefoniczny, wkopywano obok kabel z podsłuchu. W 

nowszych namiotach z podpinką nie musiano się martwić o odkrycie kabla z podsłuchem. 

Gorzej było z namiotami starego typu, wtedy trzeba się było wystarać o kamuflaż takiego 

podsłuchu238.  

 Duży problem mieli oficerowie Wydziału III którzy dokonywali tajnych fotografii 

ulotek i dokumentów zdobytych przez współpracowników kontrwywiadu wojskowego na 

krótki czas. Nieznajomość języka czeskiego powodował brak rozróżnienia dokumentów 

ważnych dla organów WSW. Dodatkowo warunki polowe utrudniały wykonania dobrej 

jakości zdjęć oraz wywołania ich. Ciemnie zorganizowano w jednym z namiotów przy 

pomocy koców, początkowo wywołując film przy pomocy kieszonkowej latarki. Zresztą 

poważnym problemem była zmienna temperatura w takim namiocie. Brak było też aparatów 

zakamuflowanych w przedmiotach produkcji czeskiej do tzw. fotografii tajnej, którą 

wykorzystywano przy obserwacji239. 

 W czasie wolnym od zajęć służbowych oficerowie Wydziału III Zarządu WSW 2. 

Armii byli szkoleni z zakresu „fotografii ogólnej i fotografii operacyjnej”, na których uczono 

o optyce, aparatach, sposobie wykonywania i wywoływania zdjęć240. 

 Na początku działań kompanii manewrowej 7. pułku radioelektronicznego WSW 

postanowiono zorganizować zespół operacyjny złożony z pięciu grup likwidacyjnych, 

systemu radionamierzania bliskiego zasięgu, centrum nasłuchu i grupy analizy wzmocnione 

dodatkowo 5 grupami likwidacyjnymi i grupą radionamierzania bliskiego zasięgu z 

MSW241. Głównym zadaniem zespołu operacyjnego było namierzanie i likwidowanie 

nadajników radiowych. Kontrolowano także nasłuch własnej 2. Armii WP, czy nie jest 

                                                
238 AIPN, SWSW, 2386/18390, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii, 24 X 1968 r., k. 10–11. Zob. 
także: AIPN, SWSW, 2386/30864, por. T. Gugulski, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 99. 
239 AIPN, SWSW, 2386/18390, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii, 24 X 1968 r., k. 12. Z tego względu 
nie wywoływano zdjęć kolorowych oraz taśm z kamer ze względu na ryzyko utraty danych. Zob. AIPN, 
SWSW, 2386/30864, por. T. Gugulski, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn WSW”…, 
s. 100. 
240 AIPN, SWSW, 2386/18390, Plan szkolenia pracowników Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii WP, b.d., 
1968 r., k. 14–15. 
241 Zespół taki powstał już 9 VIII 1968 r., został skierowany do Świdnicy i bezpośrednio podporządkowany 
szefowi Zarządu WSW SOW. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk Z. Jaworek, Działalność 
radiokontrwywiadu WSW na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 78. 
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namierzany i podsłuchiwany przez zachodnie wywiady. W działaniach tych pomagał 

Oddział Rozpoznawczy 2. Armii WP. Okazało się jednak, że WSW nie dysponowało 

sprzętem do namierzania radiostacji pracujących na falkach średnich i długich. Brakowało 

także namierników radiowych do namierzania w ruchu (namierników radiowych typu 

„Sojka” i „Orzeł”). Oprócz braku sprzętu 7. pułk radioelektroniczny WSW zgłaszał braki w 

stanie osobowym w stosunku do wprowadzonego etatu. Praca radio-kontrwywiadowcza 

była więc ograniczona, mimo, że większość sił i środków 7. pułku została jednak 

oddelegowana do Czechosłowacji do dyspozycji szefa Zarządu WSW 2. Armii WP242. 

 Praca dochodzeniowo-śledcza organów WSW podczas ćwiczeń „Pochmurne lato 

‘68” odbywała się bez zakłóceń. Wszelkie wykroczenia i przestępstwa były ścigane przez 

wyznaczonych oficerów dochodzeniowo-śledczych wchodzących w skład grup 

operacyjnych przy 2. Armii WP oraz przez jednostki terenowe WSW „ochraniające” związki 

taktyczne wchodzące w skład Sił Zbrojnych PRL stacjonujących w Czechosłowacji. 

 Po przekroczeniu granicy i zapoczątkowaniu operacji „Dunaj” oficerowie 

dochodzeniowo-śledczy byli pozostawieni bez wsparcia terenowych jednostek WSW. 

Pojawiła się też przede wszystkim trudność na drodze prawnej. Jak ścigać obywateli 

Czechosłowacji na ich terenie za rzekome przestępstwa skierowane przeciwko Siłom 

Zbrojnym PRL dokonującym inwazji, a co za tym idzie, przeciwko samemu PRL? A nawet 

dalej, przeciwko wszystkim siłom sojuszniczym dokonującym najazdu. Początkowo organa 

dochodzeniowe WSW nie były na taką okoliczność przygotowane. Dopiero po 

porozumieniu z Naczelną Prokuraturą Wojskową ustalono wytyczne w których podkreślono, 

że za przestępstwa przeciwko Siłom Zbrojnym PRL i wojskom sojuszniczym Czesi i 

Słowacy muszą być ścigani i karani przez własne organa bezpieczeństwa. Pion 

dochodzeniowy WSW mógł tylko zabezpieczyć dowody przestępstwa i domagać się 

ukarania sprawców243. Wprowadzono także w oparciu o etat czasu „W” tymczasowy etat 

                                                
242 AIPN, ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” 
[opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 26. Mimo namierzenia 
stacji nadawczych ČSLA i będących pod ich osłoną urządzeń nadawczych nie zdecydowano się na ich 
uszkodzeni bądź siłowe przejęcie przez organa WSW, co robiono w stosunku do cywilnych stacji. Kiszczak 
dodatkowo postulował by na przyszłość „traktować 7. Pułk Radioelektroniczny Wojskowej Służby 
Wewnętrznej przez Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej i Centralne Organa Zaopatrzenia jako 
jednostkę pierwszego rzutu i tym samym uzupełniać stan osobowy i sprzęt zgodnie z obowiązującym etatem”. 
Ibidem, k. 26–27. Stamtąd też cytat. 
243 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr J. Wolski, Niektóre aspekty pracy dochodzeniowo-śledczej podczas 
operacji kryptonim „Dunaj” [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 85–86. Kiszczak wręcz twierdzi: „Władze CSRS 
były bowiem zdezorientowane a częściowo nawet wrogo nastawione wobec naszych wojsk i nie spełniały 
obowiązków wynikających z porozumień między PRL i CSRS w zakresie obrotu prawnego [sic]”. Cyt.: AIPN, 
ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” 
[opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 28. 
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aparatu dochodzeniowo-śledczego Zarządu WSW 2. Armii WP oraz wydziałów WSW ZT 

zapewniając ich obsadę (głównie z oddziałów WSW Żagań, Opole i Krosno Odrzańskie)244. 

Pion ten skupił się przede wszystkim na żołnierzach 2. Armii WP, gdzie przeprowadzono 

do 5 października 1968 r. 46 dochodzeń karnych, z czego 50 proc. dotyczyła przestępstw i 

wykroczeń żołnierzy 4. DZ245. Dochodzenia prowadzone były z zakresu wykroczeń 

drogowych (37 proc. wszystkich spraw), przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (35 proc. 

prowadzonych spraw) oraz przeciwko obowiązkowi wojskowemu (żołnierze unikali 

służby). Prowadzone były także 36 postępowań wyjaśniających oraz brano udział w 12 

sprawach śledczych246. Problem podstawowy jaki wyłaniał się przy zatrzymaniu 

podejrzanego to brak aresztu. Przetrzymywano wobec tego zatrzymanych i aresztowanych 

w namiotach lub wozach bojowych typu SKOT przez okres do 48 godzin, następnie 

przewożono ich do więzienia w Kłodzku lub Wrocławiu. Podobnie wyglądała sprawa 

dotycząca miejsc przesłuchań. Ze względu na brak pomieszczeń dokonywano tej czynności 

albo bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa (np. w samochodzie) albo po 

przybyciu na miejsce stacjonowania (w namiocie) i sporządzono protokoły „na kolanie”247. 

Strona czechosłowacka także nie była chętna do współpracy. Wszelkie postępowania 

dotyczące włamań czy kradzieży gdzie podejrzany był żołnierz polski prowadzono bez 

przekazywania materiałów organom WSW i prokuratury wojskowej. Zarządzenie 

zakazujące udostępniania materiałów śledztwa utrudniało jego prowadzenie nie tylko stronie 

polskiej, ale przede wszystkim czechosłowackiej248. 

 Z braku techników kryminalnych oficerowie dochodzeniowi sami fotografowali 

miejsca wypadków i dokonywali innych czynności procesowych wychodzących normalnie 

poza ich obowiązki lub prosili o pomoc czechosłowackie organa ścigania. Przez cały okres 

                                                
244 Ibidem, k. 28–29. 
245 Dla przykładu grupa złożona z siedmiu żołnierzy służby zasadniczej 24. paplot 10. DPanc. dopuściła się 
serii włamań do sklepów i restauracji w pobliżu stacjonowania w okresie 25 sierpnia – 24 września. Grupę 
ujęto dopiero 10 października. Jedną z metod odstraszania żołnierzy od dokonywania kradzieży było pokazowe 
aresztowanie podejrzanych na zbiórkach. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr Z. Ciesielski, Kilka uwag o 
pracy dochodzeniowo-śledczej organów WSW w Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 95–96. 
246 Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, płk E. Zając, Kilka uwag o pracy dochodzeniowej org[anów] WSW na 
terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 11–14; AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr J. Wolski, Niektóre aspekty 
pracy dochodzeniowo-śledczej podczas operacji kryptonim „Dunaj” [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 87; AIPN, 
ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” 
[opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 29. 
247 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr J. Wolski, Niektóre aspekty pracy dochodzeniowo-śledczej podczas 
operacji kryptonim „Dunaj” [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 88–89; AIPN, SWSW, 2386/30864, Mjr Z. 
Ciesielski, Kilka uwag o pracy dochodzeniowo-śledczej organów WSW w Czechosłowacji [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 94 
248 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr Z. Ciesielski, Kilka uwag o pracy dochodzeniowo-śledczej organów WSW 
w Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 93–94. 
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okupacji niewystarczająca była także ilość tłumaczy języka czeskiego, co wielokrotnie 

utrudniało jakiekolwiek czynności, zarówno śledcze jak i procesowe249. 

 Organa WSW największą uwagę przywiązywały jednak do postawy „moralno-

politycznej”. Kontrwywiad wojskowy chciał, aby żołnierze biorący udział w inwazji byli 

politycznie pewni i nastawieni pozytywnie do „niesienia pomocy” czyli tłumienia zalążka 

demokracji. To spowodowało, że podczas działań zarówno przed, jak i w trakcie okupacji 

terenu Czechosłowacji odesłano do jednostek macierzystych około 200 żołnierzy250.  

 Przed dokonaniem inwazji na Czechosłowację żołnierzy odbywających służbę 

zasadniczą w organach WSW, a zakwalifikowanych do działań poza granicami PRL 

przeszkolono politycznie – z instrukcji porządkowych, musztry, lekkoatletyki terenowej, z 

regulaminów oraz działań kontrwywiadowczych251.  

 Do zadań służby porządkowej WSW należało przede wszystkim organizowanie 

patroli, konwojowanie osób aresztowanych, ochrona radionamierników 

(wykorzystywanych do wykrywania radiostacji), prowadzenie inspekcji samochodów 

wojskowych i kontroli pojazdów obywateli Czechosłowacji przy podejrzeniu przewożenia 

broni lub ulotek oraz udział w wykrywaniu i likwidowaniu radiostacji, a także drukarń 

których działalność była określana jako wroga252. Służba porządkowa miała także za zadanie 

ścigać dezerterów i zatrzymywać osoby pod wpływem alkoholu. Przestrzegano również 

przed kontaktami żołnierzy z kobietami253. Prewencja WSW miała także przeciwdziałać 

próbom penetracji jednostek Sił Zbrojnych PRL stacjonujących w Czechosłowacji. 

Próbowano nawet z tego względu organizować zasadzki254. Pion porządkowy został 

                                                
249 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr J. Wolski, Niektóre aspekty pracy dochodzeniowo-śledczej podczas 
operacji kryptonim „Dunaj” [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 89. 
250 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr W. Skrupski, Praca Wydziału II Zarządu WSW 2. Armii [w:] „Biuletyn 
WSW”…, s. 56. 
251 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności służby porządkowej na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 102–103. 
252 Do 3 IX 1968 r. wysłano 13 grup likwidacyjnych złożonych z żołnierzy służby porządkowej i 7 pułku 
radioelektronicznego, które miały za zadanie wykrycie radiostacji. Opanowano i unieruchomiono radiostacje 
w Warchlabi, Mnichowo-Hradisztie i Podiebradach. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka 
uwag o działalności służby porządkowej na terenie Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 105. 
253 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr Z. Michalski, Praca operacyjna w okresie przygotowawczym, a następnie 
w toku działań na terenie Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 72. Służba porządkowa do 18 IX 
przekonwojowała do kraju 7 osób. Wzmocniła też przejścia graniczne poprzez patrolowanie przejść. Zob. 
AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności służby porządkowej na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 103. 
254 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności służby porządkowej na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 107. 
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zorganizowany, a jego zadania przewidziane zgodnie z etatami brygad WSW na okres 

„W”255. 

 Problem jednak miała sama służba porządkowa, bo nie wszyscy żołnierze byli dobrze 

przeszkoleni z obchodzeniem się z bronią czy ze znajomością prawa drogowego w 

Czechosłowacji. Dużo do życzenia także pozostawał sam wygląd żołnierzy prewencji, 

brudne mundury, uszkodzone kaski, niedociągnięte paski256. 

 Służba porządkowa WSW miała też spory problem z poruszaniem się po 

Czechosłowacji. Niechętna wojskom Układu Warszawskiego ludność zdejmowała lub 

przekręcała drogowskazy, co utrudniało orientację w terenie, tym bardziej, że korzystano z 

map wydrukowanych w 1952 r. Sami żołnierze prewencji, którzy powinni na co dzień 

konwojować wojsko, teraz nie znając okolicy, musieli wyruszać na poszukiwanie 

zagubionych przez kolumny pojazdów257. 

 Zarząd WSW 2. Armii WP posiadał kompanie z trzema plutonami porządkowymi, a 

wydziały taktyczne WSW po jednym plutonie (10 żołnierzy patrolowców). Siły prewencji 

WSW były więc najliczniejsze z całych organów i wywodziły się najczęściej z batalionu 

szkolnego Ośrodka Szkolenia WSW, z pododdziałów Oddziału WSW Warszawa i 

oczywiście z przeformowanego Zarządu WSW SOW, a także z jednostek podległych 

Dowództwu Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Zmiany etatów przechodnich 

we wrześniu 1968 r. spowodowało wycofanie części pododdziałów prewencji, chociaż 

wtedy najbardziej były one potrzebne. Zbiegło się to z czasem opuszczenia Czechosłowacji 

przez żołnierzy służby zasadniczej i uzupełnienia stanu osobowego 2. Armii nowo 

powołanymi do służby żołnierzami258. Zbyt długi okres stacjonowania żołnierzy poza 

krajem doprowadził do rozluźnienia dyscypliny. Organa WSW musiały więc pod koniec 

pobytu w Czechosłowacji zwiększyć liczbę patroli259.  

                                                
255 AIPN, ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” 
[opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 30. Kiszczak postulował 
aby w etatach brygad WSW czasu „W” przewidzieć (ze względu na problemy z aresztami) przejściowe obozy 
jenieckie podporządkowane Szefostwu WSW Frontu i Zarządom WSW Armii WP. Jeszcze w czasie ćwiczeń 
„Pochmurne Lato” rozwinięto takie dwa punkty izolacyjne, w Kłodzku i Prudniku. Ibidem. 
256 AIPN, SWSW, 2386/18394, Pismo zastępcy szefa Zarządu WSW 2. Armii do szefów Wydziałów WSW 
10.–11. DPanc. oraz 4. DZ i 6. DPD, 4 X 1968 r., k. 302–304. 
257 W pierwszych dniach od dokonania inwazji ludność Czechosłowacka była na tyle źle nastawiona, że 
patrolom WSW grożono pięściami, wyzywano i opluwano ich. Jeden z paroli próbowano nawet rozjechać 
samochodem ciężarowym. Zob. AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności 
służby porządkowej na terenie Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 104 i 106. 
258 AIPN, ZddUW, 02958/1, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 020/MON w sprawie uzupełnienia wojsk 
uczestniczących w operacji „Dunaj”, 9 IX 1968 r., k. 28–29; ibidem, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 
089/Sztab, 9 IX 1968 r., k. 30–33. 
259 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności służby porządkowej na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 107; AIPN, ZddUW, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału 
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 Początkowo jednak grupa operacyjna WSW 2. Armii posiadała batalion WSW 

złożony z 294 żołnierzy (z OS WSW, Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia 

MON, Szefostwa WSW i Zarządu WSW SOW) i 18 pojazdów mechanicznych (w 

większości były to ciężarówki)260. 

 Wydział Ogólny, który powstał przy Zarządzie WSW 2. Armii już podczas operacji 

„Pochmurne Lato” i wykonywał zadania Wydziału IV. Do jego obowiązków należało 

organizowanie warunków pracy i wypoczynku żołnierzy WSW, wyrabianie dokumentów 

przewozowych i przepustek dla samochodów oraz zezwoleń na przeloty śmigłowcami, 

prowadzenie kancelarii, funduszu operacyjnego oraz ewidencji i kartotek261. 

 Jednym z ważniejszych zadań było wysyłanie i odbiór szyfrogramów. O ile podczas 

operacji „Pochmurne Lato” nie było z tym problemów to już w czasie inwazji na 

Czechosłowację nastąpiły w tej mierze poważne kłopoty. W łączności szyfrowej 

występowały liczne zniekształcenia co wydłużało czas opracowywania szyfrogramów, a 

tych ze względu na przemarsz i działania wojsk było sporo. To spowodowało, że zaczęto 

nadawać meldunki poprzez łączność „WCz” (sieć wysokiej częstotliwości). Sytuacja 

zmieniła się, kiedy dostarczono nowe urządzenie szyfrujące „Dolibor-305-S”. Mimo 

zakłóceń na liniach urządzenie to miało w pełni gwarantować bezpieczeństwo w 

szyfrowaniu meldunków262. 

 Punkt szyfrowy został zorganizowany w autobusie sztabowym wraz z kancelarią. 

Brak było więc zabezpieczenia dokumentów niejawnych, które mogły zobaczyć 

niepowołane osoby. Nie było to zgodne z instrukcją o organizacji i prowadzeniu łączności 

szyfrowej w organach WSW, ale brak miejsca wymuszał takie rozwiązania. Sama kancelaria 

i punkt szyfrowy powstały dopiero na drugi dzień przeprowadzanej interwencji w 

Czechosłowacji. Od razu też zabrakło materiałów kancelaryjnych oraz odpowiedniej liczby 

map. Natłok spraw i wysyłanie każdorazowo meldunku z poczynionych działań 

spowodował, że obie maszynistki (jedna sprowadzona poza etatem) pracowały dziennie po 

10–12 godzin. Korespondencję przesyłano poprzez składnice meldunkowe, oficerów WSW 

lub specjalnie wyznaczonych łączników (podoficerów zawodowych)263. 

                                                
Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” [opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława 
Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 30. Kiszczak postulował podwoić liczbę patroli na czas „W”. Ibidem. 
260 AIPN, SWSW, 2386/30864, mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności służby porządkowej na terenie 
Czechosłowacji [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 102.  
261 AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk A. Kutrzeba, Praca Wydziału Ogólnego Zarządu WSW 2. Armii [w:] 
„Biuletyn WSW”…, s. 110–111. 
262 Ibidem, s. 112. 
263 Ibidem, s. 113. 
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 Dla lepszej organizacji pracy założono tzw. teczki dokumentacji pomocniczej: 

 – pism dotyczących ćwiczenia „Pochmurne Lato-68”, 

 – szefa zarządu, 

 – planów pracy kontrwywiadowczej, 

 – kontroli pracy wydziałów WSW (4. DZ, 6. DPD, 10 i 11 DPanc.), 

 – obiektu (komend garnizonów), 

 – korespondencji różnej poszczególnych wydziałów (II, Dochodzeniowego, 

Porządkowego, Ogólnego oraz spraw personalnych), 

 – meldunków sytuacyjnych i biuletynów oraz nasłuchu radiowego, 

 – rozkazów własnych oraz wchodzących264. 

 W początkowej fazie działań ewidencję operacyjną prowadziły wydziały WSW 

związków taktycznych które przekazywały kartki rejestracyjne do macierzystych oddziałów 

WSW w kraju, a te bezpośrednio do kartoteki Zarządu WSW SOW. Dopiero dłuższe 

stacjonowanie wojska spowodowało zmiany i zaczęto prowadzić ewidencję stanu 

posiadania sieci dla celów analitycznych. Od tej pory kartki rejestracyjne z wydziałów WSW 

związków taktycznych przekazywano do Zarządu WSW 2. Armii, a stamtąd były kierowane 

do kartoteki Zarządu WSW SOW, gdzie też nadawany był nr rejestracyjny. Dla nowo 

werbowanych agentów nie zakładano teczki personalnej i pracy, ale wszelką dokumentację 

wkładano do teczki oficera obiektowego. Teczkę taka posiadał każdy oficer obiektowy 

wydziałów WSW związków taktycznych i prowadził ją początkowo zamiast teczki 

obiektu265. 

 Już podczas trwania operacji „Dunaj” zaczęto wnioskować o odznaczenia i 

nagrody266. Wyróżniający się żołnierze (ale i pracownice cywilne) mogli liczyć na dodatki 

pieniężne, urlopy, radia czy golarki. Oficerowie organów WSW zostali odznaczeni także 

Krzyżami Kawaleryjskimi Orderu Odrodzenia Polski (5 oficerów), Krzyżami Zasługi (19 

oficerów) oraz medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (41 żołnierzy) i awansowani 

przez podniesienie stopni wojskowych. Ogółem jeszcze w trakcie działań i już po powrocie 

                                                
264 Ibidem, s. 113. Nie wszystkie te teczki zachowały się do dnia dzisiejszego. 
265 Ibidem, s. 114–115. Szerzej o ewidencji zob. Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby 
Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957–1990), oprac. wraz ze 
słownikiem i wstępem opatrzył B. Kapuściak, Kraków 2010 oraz Normatywy Wojskowej Służby 
Wewnętrznej….  
266 AIPN, SWSW, 2386/18391, Wykaz oficerów i podoficerów zawodowych Wojskowej Służby Wewnętrznej 
którzy w czasie działań na terenie Czechosłowacji wyróżnili się w wykonywaniu zadań służbowych – 
proponowanych do odznaczenia, 29 VIII 1968 r., k. 6; ibidem, Rozkaz nr 02 szefa Zarządu WSW 2. Armii, 2 
IX 1968 r., k. 22. 
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do kraju awansowano 31 oficerów, 1 chorążego i 7 podoficerów, odznaczono 73 oficerów, 

podoficerów i szeregowych. 

 Etap trzeci trwał od 22 października do 11 listopada 1968 r. i przewidywał on powrót 

organów WSW wraz z 2. Armią WP do kraju267. Odbywał się on bez większych zakłóceń. I 

z tą częścią zabezpieczeń działań wojskowych organa WSW miały najmniej problemów. 

Żołnierze byli spragnieni powrotu, tym bardziej, że część w nagrodę dostała urlopy, które 

mogła wykorzystać dopiero w kraju268. Ostatecznie 2 listopada 1968 r. rozformowano 2. 

Armię WP. Przestał także istnieć Zarząd WSW 2. Armii WP269. 

 Organa WSW okazały się źle zorganizowane do działań w ćwiczeniach o 

kryptonimie „Pochmurne lato ‘68”. Z tego względu podczas trwania operacji „Dunaj”, 

dokładnie 10 września 1968 r., wprowadzono nowe etaty przejściowe ze strukturą 

organizacyjną zbliżoną do etatów wojennych (na czas „W”). Wcześniejsze etaty przejściowe 

były wprowadzone 18 kwietnia 1968 r. W nowych etatach zwiększono przede wszystkim 

stan oficerów i podoficerów zawodowych, a zmniejszono liczbę żołnierzy stanu zmiennego. 

Dalej jednak organizacja samego Zarządu WSW 2. Armii WP nie była zadowalająca. 

Struktura WSW nie została dostosowana do struktury poszczególnych rodzajów wojsk. Z 

tego powodu bardzo często tworzono doraźne grupy operacyjne i obsadzano oficerami 

kontrwywiadu wojskowego stanowiska zastępców komendantów wojskowych w 

komendach garnizonowych. Oficerów tych najczęściej ściągano z kraju, bądź z dywizji 

bezpośrednio biorącej udział w inwazji. Wprowadzało to pewien chaos organizacyjny270.  

 Jeszcze gorzej było z utrzymaniem stałej łączności zarówno między wydziałami a 

Zarządem WSW 2. Armii WP oraz między oficerami kontrwywiadu wojskowego 

ochraniającymi jednostki (obiektowymi) a wydziałami WSW poszczególnych dywizji. 

 Nie radzono sobie także ze zorganizowaniem miejsca pracy. Zwyczajnie brakowało 

pomieszczeń dla oficerów WSW. Stąd większość spotkań z agenturą odbywało się na 

wolnym powietrzu, a notatki z takich spotkań oficerowie opracowywali w swoich 

namiotach, które dzielili z innymi oficerami sztabowymi (spoza organów WSW). Z braku 

                                                
267 AIPN, ZddUW, 02958/17, Rozkaz organizacyjny dowódcy 2. Armii Wojska Polskiego, gen. dyw. Floriana 
Siwickiego, Sztab – lotnisko, płn.-wsch. Hradec Kralowe, 20 X 1968 r., k. 168–178; ibidem, 02958/1, 
Dyrektywa ministra obrony narodowej nr 004/II/Oper. w sprawie zakończenia udziału wojsk 2. Armii WP w 
operacji „Dunaj”, 23 X 1968 r., k. 49–51. Zob. poszczególne plany przekroczenia przez 2. Armię przejść 
granicznych w: AIPN, SWSW, 2386/18394, k. 394–400. 
268 AIPN, SWSW, 2386/18391, Rozkaz nr 028 szefa Zarządu WSW 2. Armii, 28 X 1968 r., k. 162–163. 
269 AIPN, ZddUW, 02958/1, Dyrektywa ministra obrony narodowej nr 005/Oper. w sprawie rozformowania 2. 
Armii Wojska Polskiego, 2 XI 1968 r., k. 65. W Czechosłowacji pozostał czasowo 25. pz 10. DPanc. 
270 Zob. na ten temat: AIPN, SWSW, 2386/30864, płk J. Markuszewski, Niektóre uwagi o pracy 
kontrwywiadowczej w jednostkach WP na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 5. 
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odpowiedniej ilości zabezpieczonych szaf oficerowie nosili sporo dokumentacji ze sobą. To 

wszystko stwarzało realne zagrożenie dekonspiracji i świadczyło o kompletnym braku 

przygotowania związanego z nienabytym doświadczeniem. Dla organów WSW inwazja i 

spowodowane nią praktycznie działania wojenne, było czymś nowym. 

 Wydział III Zarządu WSW 2. Armii ze względu na trudności techniczne proponował 

zakup wozu sztabowego, który byłby w posiadaniu Szefostwa WSW. Wóz taki pełniłby 

funkcję laboratorium z ciemnią, miejsce pracy oficerów techniki operacyjnej i ruchomy 

punkt odbioru podsłuchów telefonicznych i lokalowych. Tak zaadoptowany wóz mógłby 

być wypożyczany Wydziałom III Zarządów WSW OW/RSZ w wypadku dłuższych ćwiczeń 

czy kolejnych działań wojennych271. 

 Wydział Ogólny Zarządu WSW 2. Armii proponował, aby zaopatrzyć także 

wydziały WSW ZT w punkty szyfrujące wraz z aparaturą i oddzielić je od kancelarii oraz 

wprowadzić na etat co najmniej dwóch oficerów szyfrowo-kodowych, a nie jednego jak 

dotychczas. Dodatkowo proponowano zorganizować etaty dla specjalnych kurierów 

przewożących pilną korespondencję o klauzuli „tajne specjalnego znaczenia”. Wydział 

Ogólny zaproponował też zwiększenie obsady swojego wydziału o trzech podoficerów bądź 

chorążych (jako oficerów operacyjnych w służbie dyżurnej) oraz o podoficera zawodowego 

ds. zaopatrzenia. Wnioskowano również aby szef Zarządu WSW 2. Armii miał do 

dyspozycji śmigłowiec, by w ten sposób mógł się przemieszczać i załatwiać najpilniejsze 

sprawy272. 

 W czasie operacji stwierdzono, że obsada etatowa plutonów w wydziałach 

taktycznych wymaga wzmocnienia o siły patrolowe. Ponadto pododdziały porządkowe nie 

posiadały jednakowego wyposażenia. I co więcej, obsadzone elewami z Ośrodka Szkolenia 

WSW okazały się mało skuteczne. Spowodowane to było przerwaniem elewom programu 

szkolenia, nie mogli zostać więc odpowiednio przygotowani do jakichkolwiek działań273. 

Stąd nie uniknięto wielu wypadków z bronią w ręku i pod wpływem alkoholu. 

Najtragiczniejszy to strzelanie do cywilów i żołnierzy w mieście Jičin przez szer. Stefana 

Dorna, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych (z czego dwóch 

polskich żołnierzy służby zasadniczej). Co ciekawe obwiniono za to aparat polityczny ze 

                                                
271 AIPN, SWSW, 2386/18390, Praca Wydziału III Zarządu WSW 2. Armii, 24 X 1968 r., k. 13. 
272 AIPN, SWSW, 2386/30864, ppłk A. Kutrzeba, Praca Wydziału Ogólnego Zarządu WSW 2. Armii [w:] 
„Biuletyn WSW”…, s. 115–117. 
273 Zob. płk W. Anderst, Uwagi o pracy porządkowej prowadzonej przez organa WSW na terenie CSRS [w:] 
„Biuletyn WSW”…, s. 16. 
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względu na „karygodne zaniedbania w pracy profilaktyczno-wychowawczej”274. Podobnie 

wyglądała sprawa szkolenia oficerów kontrwywiadu. Okazało się, że nie są oni na bieżąco 

przeszkalani w obsłudze nowej broni i środków wybuchowych, jakie stosowały Siły Zbrojne 

PRL. 

 We wszelkich raportach Szefostwo Zarządu WSW 2. Armii WP nie wspominało o 

osobach, które przebywając w Czechosłowacji postanowiły odejść z organów WSW. Tak 

było w przypadku szefa Wydziału WSW 11. DPanc., ppłk Władysława Osowskiego, który 

złożył raport o przeniesienie poza organa WSW, czy kpt. Adama Chabasińskiego, 

pomocnika szefa tegoż wydziału, który chciał przejść do administracji Wojskowej Komendy 

Rejonowej, nie widząc dalszych perspektyw służby w organach kontrwywiadu. Oba raporty 

były podyktowane względami ambicjonalnymi275. 

 Większość kadry Zarządu WSW 2. Armii WP wywodziła się z Zarządu WSW SOW, 

Oddziału WSW Warszawa i z Ośrodka Szkolenia WSW. Uszczuplenie tych jednostek, 

szczególnie Zarządu WSW SOW spowodowało niemożność realizowania zadań na bieżąco 

w kraju. 

 Kierownictwo WSW oceniło jednak, że siły kontrwywiadowcze, dochodzeniowe i 

porządkowe były wystarczające i spełniły swoją rolę. Stosowany cały szereg działań tzw. 

profilaktycznych skutecznie osłabił wpływ „ruchu rewizjonistycznego” i 

„kontrrewolucyjnego” a podniósł „gotowość bojową wojska”. Szefostwo WSW było więc 

dumne z uratowania „honoru żołnierza Wojska Polskiego” podczas inwazji na 

Czechosłowację276. 

 Skład osobowy Zarządu WSW 2. Armii WP prezentuje poniższa tabela: 

 

                                                
274 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/18392, Rozkaz specjalny dowódcy 2. Armii nr Pf 418 w sprawie pracy 
dowódców, aparatu partyjno-politycznego nad kształtowaniem i utrzymaniem wysokiego stanu dyscypliny w 
oddziałach armii, 12 IX 1968 r., k. 12–14; ibidem, 2386/18397, Informacja nr 6 z przebiegu służby dnia 7/8 IX 
1968 r., 8 IX 1968 r., k. 40–41; ibidem, Informacja nr 7 z przebiegu służby dnia 8/9 IX 1968 r., 9 IX 1968 r., 
k. 45–46; ibidem, 2386/18401, Meldunek specjalny dotyczący wypadku w m. Jicin, 8 IX 1968 r., k. 79–79v; 
ibidem, Szyfrogram na 1054, 9 IX 1968 r., k. 82–86. Zob. także: B. Kapuściak, Alkohol w „odrodzonym” 
Wojsku Polskim, „Fronda” 2018, nr 86, s. 96–97; S. Ligarski, Tragedia w Jičínie 7 września 1968 r., 
https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/tragedia-w-jicinie-7-wrzesnia-1968-r (dostęp 15 X 2018 r.). Alkohol 
bardzo często przemycano z kraju przez żołnierzy zaopatrujących w żywność jednostki stacjonujące w 
Czechosłowacji. Stąd patrole WSW miały za zadanie kontrolowanie takich pojazdów. Zob. AIPN, SWSW, 
2386/30864, Mjr E. Masłowski, Kilka uwag o działalności służby porządkowej na terenie Czechosłowacji [w:] 
„Biuletyn WSW”…, s. 109. 
275 AIPN, SWSW, 2386/18391, Raport ppłk Władysława Osowskiego, 11 X 1968 r., k. 146–147; ibidem, 
Raport kpt. Adama Chabasińskiego, 10 X 1968 r., k. 170–171 
276 Całościową ocenę działań Sił Zbrojnych PRL w inwazji na Czechosłowację, zob. AIPN, Materiały Stanu 
Wojennego, 1405/123, Ocena, wnioski i skutki operacji „Dunaj”. Udział WP w interwencji w Czechosłowacji 
1968 r., k. 18–20. 
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Tabela nr 32. Obsada personalna Zarządu WSW 2. Armii WP w okresie 29 lipca do 27 października 
1968 r. 

Stanowisko Stopień, imię i nazwisko Uwagi 
Kierownictwo 

szef zarządu płk Edmund Buła 
szef Zarządu WSW SOW, kierownik GO 
zarządu 

zastępca szefa 
zarządu/szef sztabu ppłk Jan Szewczyk 

wyjechał do kraju 10 IX, zastępca kierownika 
GO zarządu 

  płk Zbigniew Siekierzycki 
zastępca szefa Oddziału WSW MW; przybył do 
CSRS 6 IX 

zastępca szefa zarządu 
ds. liniowo-
porządkowych ppłk Adam Brodawka 

brak daty ubycia; oficer kierunkowy SWSW (w 
GO zarządu) 

  ppłk Bogusław Brodniewicz 
zastępca szefa Oddziału VI SWSW; przybył do 
CSRS 5 IX 

zastępca szefa zarządu 
ds. 
politycznych/instruktor 
polityczny ppłk Zbigniew Goniacz 

z Zarządu WSW SOW, zastępca kierownika GO 
zarządu ds. politycznych 

starszy oficer do zleceń 
specjalnych mjr Leopold Latkowski 

z Zarządu I SWSW; tłumacz; przybył do CSRS 4 
IX 

starszy oficer do zleceń 
specjalnych mjr/ppłk Mirosław Wabik z SWSW; przybył do CSRS 27 VIII; ubył 20 IX 

starszy oficer do zleceń 
specjalnych (ze 
znajomością języka 
czeskiego) ppłk Władysław Galasiński 

z SWSW; przybył do CSRS 30 IX; zastąpił ppłk. 
Mirosława Wabika 

oficer do zleceń 
specjalnych 

kpt./mjr Eugeniusz 
Masłowski 

z Wydziału VI Zarządu WSW SOW; oficer 
porządkowy GO zarządu; później starszy 
pomocnik szefa Wydziału Organizacyjnego 
Służby Porządkowej 

starszy pomocnik szefa 
zarządu ds. 
radiokontrwywiadu ppłk Zdzisław Jaworek 

z Wydziału III Zarządu II SWSW; przybył do 
CSRS 7 IX; starszy pomocnik dowódcy 7. prel 
WSW 

pomocnik szefa 
zarządu ds. kadr kpt. Kazimierz Pudło z Zarządu WSW SOW; przybył do CSRS 12 IX 

pomocnik szefa 
zarządu ds. 
zaopatrzenia ppłk Adam Biliński zastępca szefa Oddziału IV SWSW 
starszy pomocnik szefa 
sztabu mjr/ppłk Józef Wilczyński w zastępstwie - brak daty 

pomocnik szefa sztabu 
ds. dochodzeniowych kpt./mjr Zbigniew Ciesielski 

z Wydziału V Zarządu WSW SOW; oficer 
dochodzeniowo-śledczy GO zarządu; później 
szef Wydziału Dochodzeniowego 

pomocnik szefa sztabu mjr/ppłk Leszek Basiński wyjechał do kraju 11 IX 
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pomocnik szefa sztabu kpt./mjr Leszek Lewicki 

skierowany do KG Turnov, następnie 
skierowany do KG Nymburk, gdzie objął 
komendę 

pomocnik szefa sztabu kpt. Kazimierz Walotka 
skierowany do Wydziały WSW 10. DPanc. 29 
VIII 

pomocnik szefa sztabu mjr Józef Fudała 

skierowany do KG Turnov, następnie 
skierowany do KG Nymburk, gdzie objął 
komendę, ostatecznie skierowany do KG 
Milovice 

komendant garnizonu 
Hradec Králové  

ppłk Władysław 
Staromłyński 

przybył do CSRS 27 VIII z Dowództwa 
Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON; 
ubył 2 X; zastąpiony przez ppłk. Adama Kłosa; 
najpierw starszy pomocnik w KG Hradec 
Králové  

starszy pomocnik w KG 
Hradec Králové ppłk Adam Kłos 

z Oddziału WSW Koszalin; przybył do CSRS 30 
IX; zastąpił ppłk Władysława Staromłyńskiego; 
przypisany też do Wydziału I 

brak stanowiska ppłk Stanisław Jamorek 
przybył do CSRS 27 VIII; wyjechał do kraju 29 
VIII 

brak stanowiska mjr Ryszard Kazmierczak 
przybył do CSRS 27 VIII; wyjechał do kraju 29 
VIII 

starszy pomocnik w KG 
Hradec Králové, 
później Komendant 
Garnizonu Hradec 
Králové  ppłk Aleksander Wójtowicz 

z Oddziału I Zarządu II SWSW; przypisany też 
do Wydziału I 

kierownik grupy 
radiokontrwywiadu płk Marian Kasperek 

przybył do CSRS 23 VIII; wyjechał do kraju - 
brak daty ubycia 

Wydział I 

szef wydziału mjr/ppłk Stanisław Torebko 

szef Wydziału I Zarządu WSW SOW; oficer 
WSW w Komendzie Zgrupowania Sztabu 
Dowództwa 2. Armii WP 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt./mjr Wacław Dziębowski 

z Wydziału I Zarządu WSW SOW; przybył do 
CSRS 23 VIII 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Adam Marcak 

z Oddziału WSW Wrocław; przybył do CSRS 30 
VIII; oficer KW 66. paplot przy SD 2. Armii 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Hieronim Pertkiewicz z Wydziału I Oddziału WSW Gliwice 
starszy pomocnik szefa 
wydziału por. Tadeusz Niekrasz z Wydziału WSW Świnoujście 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Henryk Taborek 

z Wydziału WSW 4. DLM; przybył do CSRS 23 
VIII; oficer KW na pułk śmigłowców 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Roman Pająk 

z Wydziału I Zarządu WSW WL; przybył do 
CSRS 29 VIII; oficer KW jednostek lotniczych SD 
2. Armii 
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starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Zygmunt Potrzebowski 

przybył do CSRS 22 VIII; oficer KW na pułk 
śmigłowców 

Wydział II 
szef wydziału kpt./mjr Witold Skrupski z Oddziału II Zarządu WSW SOW 
starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Mieczysław Czajka 

z Oddziału I Zarządu II SWSW; przybył 11 IX z 
Wydziału WSW 11. DZ 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Czesław Średziński 

z Oddziału II Zarządu WSW SOW; przybył z 
Wydziału WSW 10. DPanc. - brak daty 
przybycia 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Franciszek Urbański 

z Wydziału I Oddziału WSW Łódź; przybył 13 IX 
z Wydziału WSW 11. DZ  

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Edward Płuziński z Wydziału I Oddziału WSW Poznań 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Jerzy Słociński 

z Oddziału II Zarządu WSW SOW; przybył z 
Wydziału WSW 10. DPanc. - brak daty 
przybycia 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Roman Napiórkowski 

wcześniej poza etatem Wydziału WSW 4. DZ; 
w Wydziale II od 11 IX 

Wydział III 

szef wydziału por. Tadeusz Gugulski 
z Wydziału III Zarządu WSW SOW; przybył do 
CSRS 21 VIII  

  mjr Janusz Mróz 
z SWSW; brak daty przejęcia funkcji szefa 
wydziału 

starszy pomocnik szefa 
wydziału plut./sierż. Jan Mrożek z Wydziału III Zarządu WSW SOW 
starszy pomocnik szefa 
wydziału chor. Stanisław Czupek 

z Wydziału III Zarządu WSW SOW;  przybył do 
CSRS 27 VIII 

starszy pomocnik szefa 
wydziału   vacat 
starszy pomocnik szefa 
wydziału   vacat 
Wydział Dochodzeniowy/Wydział V 

szef wydziału kpt./mjr Zbigniew Ciesielski 

z Wydziału V Zarządu WSW SOW; wcześniej 
jako pomocnik szefa sztabu ds. 
dochodzeniowych 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Marian Gularek 

z Oddziału WSW Poznań; prawdopodobnie 
obsadzony dopiero w X 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Jan Szczęśniak 

z Wydziału V Zarządu WSW WL; przybył do 
CSRS 29 VIII; oficer KW jednostek lotniczych SD 
2. Armii, później jako oficer dochodzeniowy 
Bazy Zaopatrzenia w Kłodzku 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Eugeniusz Kardacz z Wydziału II Oddziału WSW Żagań 
technik 
kryminalistyczny chor.  Marian Ulfik 

z Wydziału WSW Gdynia-Oksywie; 
jednocześnie instruktor judo 
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Wydział Organizacyjny Służby Porządkowej/Wydział VI 

szef wydziału ppłk Józef Bartosik 
z Wydziału I Oddziału V SWSW; początkowo w 
KG Trutnov 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Henryk Kujawski z Wydziału VI Zarządu WSW POW 
starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Eugeniusz Masłowski 

z Wydziału VI Zarządu WSW SOW; wcześniej 
oficer do zleceń specjalnych 

starszy inspektor 
samochodowy kpt. Stanisław Kaśkiewicz z Wydziału WSW 5. DPanc. Gubin 
Wydział Ogólny 

szef wydziału ppłk Adam Kutrzeba 
szef Wydziału IV Zarządu WSW SOW; przybył 
do CSRS 12 IX 

starszy pomocnik szefa 
wydziału ds. kodowo-
szyfrowych mjr Stanisław Ołdak 

z Wydziału IV Zarządu WSW SOW; oficer 
kodowo-szyfrowy GO zarządu 

Kancelaria   

kierownik kancelarii 
st. sierż./chor. Czesław 
Biliński z Zarządu WSW SOW 

starszy pisarz-
maszynistka Wanda Naczyńska 

z Wydziału Politycznego SWSW; przybyła do 
CSRS 6 IX 

starszy pisarz-
maszynistka Danuta Jucha z Zarządu WSW SOW, brak daty przybycia 

oficer dyżurny 
mjr/ppłkMarian 
Wójcikowski wyjechał do kraju 6 IX 

oficer dyżurny mjr/ppłk Wacław Reszuta brak daty ubycia 

oficer dyżurny chor.  Bonifacy Goralczyk 
z Wydziału II Oddziału WSW Wrocław; brak 
daty przybycia 

Kompania WSW 
Dowództwo   

dowódca kompanii kpt. Jan Wójtowicz 
z Oddziału WSW Żagań; oficer służby 
porządkowej GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

zastępca dowódcy ds. 
politycznych ppor.  Ludwik Aleksy 

dowódca plutonu batalionu szkolnego OS 
WSW 

szef kompanii plut. Jerzy Jamrozik z Oddziału WSW Warszawa 

podoficer 
gospodarczy/dowódca 
drużyny gospodarczej kpr. Maciej Hejduk z OS WSW 
I Pluton WSW   

dowódca plutonu 
ppor./por. Władysław 
Drzazga 

Komendant Ochrony Zarządu WSW SOW; 
dowódca plutonu GO zarządu 

podoficer służby 
porządkowej plut. Franciszek Zdanowicz z OS WSW 
podoficer służby 
porządkowej plut. Wiesław Jaruga 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 
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podoficer służby 
porządkowej kpr. Jerzy Mech 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 

3 dowódców drużyn   
z Zarządu WSW SOW i Oddziału WSW 
Warszawa 

3 szeregowców do 
obsługi RKM   z Oddziału WSW Warszawa 

30 strzelców   
z Zarządu WSW SOW, Oddziału WSW 
Warszawa oraz z OS WSW 

II Pluton WSW   

dowódca plutonu 
ppor. Krzysztof 
Lewandowski 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 

podoficer służby 
porządkowej kpr. Wincenty Szymański 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 

podoficer służby 
porządkowej plut. Walter Barski 

z Wydziału III Oddziału WSW Warszawa; 
oddelegowany do 7. prel WSW 

podoficer służby 
porządkowej kpr. Andrzej Głaszczka 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 

3 dowódców drużyn   z Oddziału WSW Warszawa 
3 szeregowców do 
obsługi RKM   z OS WSW 
30 strzelców   z OS WSW 
III Pluton WSW   

dowódca plutonu ppor. Marian Brzeziński 
z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 

podoficer służby 
porządkowej plut. Ryszard Kujawa 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON 

podoficer służby 
porządkowej plut. Zbigniew Lewandowski 

z Oddziału WSW Warszawa, oddelegowany do 
7. prel WSW 

podoficer służby 
porządkowej kpr. Wincenty Pietroń 

z Dowództwa Zgrupowania Zabezpieczenia 
Jednostek MON; brak daty ubycia 

podoficer służby 
porządkowej kpr./plut. Maciej Ziółkowski z Oddziału WSW Warszawa, w zastępstwie 
3 dowódców drużyn   brak danych 
3 szeregowców do 
obsługi RKM   z Oddziału WSW Warszawa 
30 strzelców   z Oddziału WSW Warszawa i z OS WSW 
Pluton samochodowy   
dowódca plutonu ppor. Antoni Fadko z OS WSW 
2 dowódców drużyn   z OS WSW 

3 starszych kierowców 
samochodu   z Zarządu WSW SOW 

20 kierowców   
z Zarządu WSW SOW, Oddziału WSW 
Warszawa, OS WSW oraz z innego przydziału 

3 motocyklistów   z Oddziału WSW Warszawa 
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Drużyna gospodarcza   

dowódca drużyny-
podoficer gospodarczy kpr. Zenon Stańkiewicz 

z OS WSW; zastąpił kpr. z. Macieja Hejduka na 
stanowisku dowódcy drużyny gospodarczej - 
brak daty 

starszy kucharz   z OS WSW 
kucharz   z OS WSW 
Kompania Manewrowa 7. Pułku Radioelektronicznego WSW 
Dowództwo   
dowódca kompanii kpt. Stefan Milczarek brak daty ubycia 

  mjr Franciszek Kochanowski zastąpił kpt. Stefana Milczarka - brak daty 
zastępca dowódcy ds. 
politycznych Eugeniusz Nogowski   
zastępca dowódcy ds. 
operacyjnych por. Witold Turek   
zastępca dowódcy ds. 
technicznych por. Zdzisław Aszkielaniec   
oficer operacyjny ppor. Wiktor Karpiuk   
szef kompanii st. sierż. Henryk Chadaj   
mechanik 
samochodowy st. sierż. Edward Zakościelny   
2 pisarzy     
3 kierowców     
3 kucharzy   1 vacat 
Pluton Nasłuchu   

dowódca plutonu ppor./por. Janusz Wilczyński   
dowódca aparatowni 
K-4 ppor. Henryk Jeliński   
radiooperator sierż. Zdzisław Pietrzyk   
radiooperator plut. Edward Jackowski   
radiooperator plut. Antoni Lichota brak daty ubycia 
radiooperator plut. Kazimierz Rutkowski brak daty ubycia 
radiooperator kpr. Stanisław Woźnica brak daty ubycia 
radiooperator kpr. Lech Sapiński w zastępstwie - brak daty 
radiooperator kpr. Lucjan Janicki w zastępstwie - brak daty 
radiooperator kpr. Marian Kocemba w zastępstwie - brak daty 
radiooperator kpr. Julian Sturlis   
radiooperator kpr. Antoni Szymański   
radiooperator kpr. Ryszard Świeboda   
radiooperator kpr. Jerzy Danielecki   
radiooperator kpr. Henryk Piotrkowski   
radiooperator kpr. Jerzy Długosz   
4 kierowców   początkowo 2 vacaty 
Pluton Namiaru KF   
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dowódca plutonu por. Stanisław Praczuk   
dowódca namiernika 
R-305 kpr. Lech Jerzyna   
dowódca namiernika 
R-305 kpr. Stanisław Głąb   
dowódca namiernika 
PKW plut. Henryk Winiarski   
starszy operator kpr. Janusz Rzepecki   
starszy operator kpr. Jan Jurgielewicz   
starszy operator kpr. Eugeniusz Jankowiak   
3 operatorów   1 vacat 
3 kierowców     
Pluton Namiaru UKF   
dowódca plutonu por. Włodzimierz Wójcik   
dowódca namiernika 
2025 plut. Andrzej Gołaszewski   
dowódca namiernika 
2025 kpr. Henryk Kulig   
dowódca namiernika 
2025 kpr. Sylwester Różycki   
starszy operator kpr. Jan Struj   
starszy operator kpr. Ryszard Nowak   
starszy operator     
6 operatorów     
3 kierowców     
Pluton Łączności   
dowódca plutonu ppor. Marek Piekarski   
dowódca radiostacji R-
118 plut. Eugeniusz Deszczyński   
dowódca radiostacji R-
118 kpr. Stanisław Maciejasz   
2 starszych 
radiotelegrafistów     
4 radiotelegrafistów     
2 kierowców     
Drużyna remontu 
sprzętu i zasilania   
dowódca drużyny sierż. Ignacy Szaja   
3 mechaników 
zasilania     
mechanik radia     
3 kierowców     

elektryk samochodowy     
Klucz śmigłowców ze Zgrupowania Śmigłowców Sztabu 2. Armii WP 
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brak stanowisk     
Wydział WSW 4. Dywizji Zmechanizowanej 

szef wydziału 
ppłk/płk Mieczysław 
Rejdych szef Oddziału WSW Gliwice 

zastępca szefa 
wydziału mjr/ppłk Stanisław Ochała 

zastępca szefa Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie 

starszy pomocnik szefa 
ds. komendanta 
garnizonu mjr Marian Liberski 

szef Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; zastępca kierownika GO Wydziału 
WSW 4. DZ 

starszy pomocnik szefa 
w KG Mladá Boleslav mjr Zdzisław Sęk z Wydziału I Oddziału WSW Gliwice 

starszy pomocnik szefa 
w KG Nymburk mjr Józef Fudała 

z Wydziału I Oddziału IV SWSW; przybył do 
CSRS 3 IX; wcześniej pomocnik szefa sztabu, 
ostatecznie w KG Milovice 

starszy pomocnik szefa 
w KG Poděbrady mjr Józef Besiński z OS WSW 

starszy pomocnik szefa 
w KG Turnov kpt./mjr Leszek Lewicki 

z Wydziału WSW Kłodzko; wcześniej pomocnik 
szefa sztabu, ostatecznie w KG Nymburk 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Bronisław Zieniuk 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Witold Mołgieś 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Marian Marcinkiewicz z Wydziału I Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt./mjr Zygmunt Michalski z Wydziału I Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt.  Teodor Skop 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ; początkowo poza etatem 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Romuald Zych 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ 

starszy pomocnik szefa 
wydziału ppor./por. Stanisław Ryniak 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Zenon Kruszewski z Wydziału WSW Modlin (11. pz) 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Czesław Słowikowski z Wydziału WSW 5. DPanc. Gubin (27. pcz) 
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starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Włodzimierz Plewa 

z Wydziału II Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie 

starszy pomocnik szefa 
wydziału por. Władysław Galek 

z Wydziału II Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Gerard Marczak 

z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie; oficer 
służby porządkowej GO Wydziału WSW 4. DZ 

pomocnik szefa 
wydziału kpt. Roman Jankowski z Wydziału I Oddziału WSW Olsztyn (17. pz) 

pomocnik szefa 
wydziału ppor./por. Antoni Pysz 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ 

pomocnik szefa 
wydziału por. Waldemar Konarski z Wydziału WSW 5. DPanc. Gubin (27. pcz) 
pomocnik szefa 
wydziału por. Zbigniew Pękarski z Wydziału I Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 

pomocnik szefa 
wydziału kpt. Zbigniew Kubala 

z Wydziału I Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; oficer KW GO Wydziału WSW 4. 
DZ 

pomocnik szefa 
wydziału kpt. Zenon Poźniak brak daty ubycia 

oficer dochodzeniowy kpt./mjr Henryk Rzeźnik 
brak daty ubycia; oficer dochodzeniowo-
śledczy GO Wydziału WSW 4. DZ 

tłumacz   vacat 

inspektor 
samochodowy 

st. sierż. Apoloniusz 
Przybyłek 

z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie; inspektor 
samochodowy GO Wydziału WSW 4. DZ 

pomocnik ds. 
dochodzeniowych chor. Bernard Kłosowski z Wydziału WSW 2. DZ Nysa 
pomocnik ds. 
dochodzeniowych st. sierż. Władysław Petlic z Wydziału II Oddziału WSW Lublin 
pomocnik ds. kodowo-
szyfrowych chor. Antoni Filuś 

z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie; oficer 
szyfrowy GO Wydziału WSW 4. DZ 

technik 
kryminalistyczny st. sierż. Mirosław Nowicki 

z Wydziału II Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; podoficer dochodzeniowo-śledczy 
GO Wydziału WSW 4. DZ 

kierownik kancelarii sierż. Wincenty Stasiowski z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 
pisarz-maszynista   vacat 
Pluton   

dowódca plutonu ppor. Ignacy Gonera 

Komendant Ochrony Oddziału WSW Krosno 
Odrzańskie; dowódca plutonu GO Wydziału 
WSW 4. DZ 

podoficer służby 
porządkowej kpr. Władysław Płaczkowski z Delegatury WSW Gorzów Wielkopolski 
podoficer służby 
porządkowej plut. Józef Grodzki z Delegatury WSW Zielona Góra 



627 

podoficer służby 
porządkowej kpr. Witold Wacko z Delegatury WSW Sulechów 
pomocnik dowódcy 
plutonu 

kpr. nadt. Kazimierz 
Wojtczak z Delegatury WSW Gorzów Wielkopolski 

3 dowódców drużyn   z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 

27 strzelców   z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie i OS WSW 
8 kierowców   z Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 
3 motocyklistów   3 vacaty 
Wydział WSW 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej 
szef wydziału ppłk Stanisław Janisiewicz zastępca szefa Oddziału WSW Kraków 
zastępca szefa 
wydziału mjr Marian Ziółkowski 

zastępca szefa Wydziału I Oddziału WSW 
Kraków 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Jan Żmudziński z Wydziału I Oddziału WSW Kraków 
starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Marian Bandoła 

z Wydziału I Oddziału WSW Kraków (16. 
bpdes) 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Jan Półka 

z Wydziału I Oddziału WSW Kraków (18. 
bpdes) 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Czesław Półka (10. bpdes) brak daty ubycia 
starszy pomocnik szefa 
wydziału por. Witold Kułaga z Wydziału I Oddziału WSW Elbląg (1. pcz) 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Piotr Kielec z Wydziału I Oddziału WSW Kraków (artyl.) 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Andrzej Wyszkowski z Wydziału II Oddziału WSW Kraków 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Józef Chlebowski z Wydziału II Oddziału WSW Elbląg 
pomocnik szefa 
wydziału ppor. Bogumił Bachulski z Wydziału I Oddziału WSW Kraków 
pomocnik szefa 
wydziału ppor. Ryszard Cieśla z Wydziału I Oddziału WSW Kraków (5.daplot) 
tłumacz   vacat 
pomocnik ds. 
dochodzeniowych 

st. sierż. Wojciech 
Dąbrowski z Wydziału II Oddziału WSW Kraków 

pomocnik ds. kodowo-
szyfrowych chor.  Stanisław Kłębowski z Oddziału WSW Legionowo 
technik 
kryminalistyczny   vacat 
kierownik kancelarii   vacat 
pisarz-maszynista Janina Brzoskwinia z Oddziału WSW Kraków 
Pluton   
dowódca plutonu chor.  Władysław Furtak szef Delegatury WSW Bochania 
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podoficer służby 
porządkowej plut. Wiesław Sarapata z Oddziału WSW Kraków 
podoficer służby 
porządkowej plut. nadt. Zdzisław Syguła z Oddziału WSW Kraków 
pomocnik dowódcy 
plutonu plut. Ryszard Tomczyk z Delegatury WSW Nowy Sącz 
3 dowódców drużyn   brak danych 
20 strzelców   brak danych; obsadzonych tylko 8 stanowisk 
7 kierowców   brak danych; 2 vacaty 
Wydział WSW 10. Dywizji Pancernej 

szef wydziału mjr/ppłk Włodzimierz Piątek 
zastępca szefa Oddziału WSW Opole; zastępca 
kierownika GO Wydziału WSW 10. DPanc. 

zastępca szefa 
wydziału ppłk Tadeusz Kowalski 

zastępca szefa Wydziału I Oddziału WSW 
Wrocław; początkowo poza etatem 

starszy pomocnik szefa 
ds. komendanta 
garnizonu mjr Stanisław Szymczak 

z Oddziału II Zarządu II SWSW; 
podporządkowany do KG Svitavy; brak daty 
ubycia z CSRS 

starszy pomocnik szefa 
ds. komendanta 
garnizonu kpt. Henryk Trojanowski 

z Wydziału WSW 2. DZ Nysa; zastąpił mjr 
Stanisława Szymczaka - brak daty przybycia 

starszy pomocnik szefa 
w KG Šumperk mjr Stanisław Głuszewski z OS WSW 
starszy pomocnik szefa 
w KG Ždiar mjr Wiktor Goliński 

z Oddziału II Zarządu WSW WOPK; wcześniej 
na krótko w utworzonej czasowo KG Bystřice 

starszy pomocnik szefa 
w KG Svitavy 

ppłk Aleksander 
Kwaśniewski z Wydziału I Oddziału IV SWSW 

starszy pomocnik szefa 
w KG Havlíčkův Brod mjr Ryszard Biedrzycki 

z Oddziału II Zarządu WSW POW; skierowany 
do dyspozycji szefa Zarządu WSW POW 13 X 

starszy pomocnik szefa 
w KG kpt. Józef Rusał 

z Wydziału I Oddziału WSW Kraków; 
podporządkowany do KG Šumperk 

starszy pomocnik szefa 
w KG mjr Czesław Machera z Wydziału V Zarządu WSW WOW 

starszy pomocnik szefa 
ds. komendanta 
garnizonu mjr Czesław Średziński 

z Zarządu WSW SOW; ubył do Wydziału II - 
brak daty ubycia 

starszy pomocnik szefa 
ds. komendanta 
garnizonu kpt. Jerzy Słociński 

z Zarządu WSW SOW; podporządkowany do 
KG Havlíčkův Brod; ubył do Wydziału II - brak 
daty ubycia 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Marian Gnatowicz 

z Wydziału I Oddziału WSW Opole (25. pz); 
oficer KW GO Wydziału WSW 10. DPanc. 
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starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Edward Trzaska z Wydziału I Oddziału WSW Opole (115. DAH) 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Stanisław Trzcina 

z Wydziału I Oddziału WSW Opole (sztab 10. 
bp, 21. bsap, 19. bł); oficer KW GO Wydziału 
WSW 10. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Alfons Michalak 

z Wydziału I Oddziału WSW Poznań (batalion 
WW) 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Adam Wieczorek z Wydziału I Oddziału WSW Lublin (24. paplot) 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Stanisław Gembal 

z Wydziału I Oddziału WSW Opole (10. pcz); 
oficer KW GO Wydziału WSW 10. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Jerzy Rębecki 

z Wydziału I Oddziału WSW Opole (2. pcz); 
oficer KW GO Wydziału WSW 10. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Jan Jańczy z Wydziału II Oddziału WSW Opole 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Benedykt Śladowski z Oddziału WSW Opole 
pomocnik szefa 
wydziału 

ppor./por.  Aleksander 
Brylonek z Wydziału I Oddziału WSW Opole (25. pmed) 

pomocnik szefa 
wydziału kpt. Jan Pawlak z Wydziału I Oddziału WSW Opole 
pomocnik szefa 
wydziału kpt. Jerzy Wosinek z Wydziału I Oddziału WSW Gliwice 

tłumacz 
ppor. Waldemar/Władysław 
Pejga z Wojskowej Akademii Medycznej 

inspektor 
samochodowy kpt. Edward Wolak 

z Oddziału WSW Opole; inspektor 
samochodowy GO Wydziału WSW 10. DPanc. 

pomocnik ds. 
dochodzeniowych 

st. sierż. Ryszard 
Grzegorzewski z Wydziału II Oddziału WSW Opole 

pomocnik ds. 
dochodzeniowych 

st. sierż. Eugeniusz 
Rychlewski z Wydziału II Oddziału WSW Opole 

pomocnik ds. kodowo-
szyfrowych chor.  Marian Popowski 

z Oddziału WSW Opole; oficer kodowo-
szyfrowy GO Wydziału WSW 10. DPanc. 

technik 
kryminalistyczny sierż. Bolesław Lech z Wydziału II Oddziału WSW Opole 
kierownik kancelarii st. sierż. Henryk Kaczmarek z Oddziału WSW Opole 
pisarz-maszynista   vacat 
Pluton   

dowódca plutonu st. chor. Adam Golasik 

dowódca plutonu Oddziału WSW Opole; oficer 
służby porządkowej GO Wydziału WSW 10. 
DPanc. 

podoficer służby 
porządkowej plut. Zygmunt Cichy 

z Oddziału WSW Opole; podoficer służby 
porządkowej GO Wydziału WSW 10. DPanc. 
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podoficer służby 
porządkowej plut. Edward Cieplicki z Oddziału WSW Opole 
podoficer służby 
porządkowej kpr. Bronisław Głąbski z OS WSW 
pomocnik dowódcy 
plutonu plut. Tadeusz Jaglarz z OS WSW 
3 dowódców drużyn   z Oddziału WSW Opole i OS WSW 
27 strzelców   z Oddziału WSW Opole i OS WSW 
8 kierowców   z Oddziału WSW Opole i z innego przydziału 
2 motocyklistów   z Oddziału WSW Warszawa 
Wydział WSW 11. Dywizji Pancernej 
szef wydziału ppłk Władysław Osowski szef Oddziału WSW Legionowo 
zastępca szefa 
wydziału mjr Ryszard Gmiter 

zastępca szefa Oddziału WSW Żagań; 
kierownik GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
ds. komend 
garnizonów ppłk Marian Podlejski 

szef Wydziału I Oddziału WSW Żagań; zastępca 
kierownika GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
w KG Pardubice ppłk Leszek Piotrowski z Oddziału II Zarządu II SWSW 
starszy pomocnik szefa 
w KG Jaroměř mjr/ppłk Stefan Kosko z Oddziału I Zarządu II SWSW 
starszy pomocnik szefa 
w KG Jičín mjr Nikodem Bukowski z Oddziału II Zarządu II SWSW 

starszy pomocnik szefa 
w KG Kutná Hora kpt. Tadeusz Rosłoń 

z Oddziału I Zarządu II SWSW, najpierw w KG 
Přelouč (zlikwidowana na przełomie VIII/IX), 
następnie zastąpił ppłk Zdzisława 
Mazurkiewicza 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Stanisław Rychel 

z Wydziału I Oddziału WSW Żagań; oficer KW 
GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Czesław Żmuda z Wydziału I Oddziału WSW Żagań 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Mikołaj Ostrowski 

z Wydziału I Oddziału WSW Opole (13. pcz); 
oficer dochodzeniowo-śledczy GO Wydziału 
WSW 10. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Józef Pośpiech 

z Wydziału I Oddziału WSW Żagań; oficer KW 
GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Sergiusz Kiryluk z Wydziału I Oddziału WSW Żagań 
starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Stanisław Kubiaczyk 

z Wydziału I Oddziału WSW Żagań; oficer KW 
GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Adam Chabasiński z Wydziału WSW 5. DPanc. Gubin (5. paplot) 
pomocnik szefa 
wydziału kpt. Mieczysław Matysiak z Wydziału I Oddziału WSW Legionowo 
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starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Władysław Grochala z Oddziału WSW Żagań 
starszy pomocnik szefa 
wydziału chor. Ferdynand Maciaszek dowódca plutonu Oddziału WSW Rzeszów 
starszy pomocnik szefa 
wydziału ppłk Zdzisław Mazurkiewicz 

początkowo w KG Kutná Hora - brak daty 
ubycia; zastąpił go kpt. Tadeusz Rosłoń  

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Franciszek Urbański 

z Oddziału WSW Kraków; ubył 13 IX do 
Wydziału II; wcześniej zastępca komendanta 
garnizonu ds. KW w KG Dvůr Králové 

starszy pomocnik szefa 
wydziału mjr Mieczysław Czajka 

początkowo w KG Čáslav; ubył 11 IX do 
Wydziału II  

pomocnik szefa 
wydziału kpt. Ryszard Kacewicz 

z Wydziału I Oddziału WSW Żagań; oficer KW 
GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

pomocnik szefa 
wydziału ppor. Józef Zmarzły 

z Wydziału I Oddziału WSW Żagań; oficer KW 
GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

pomocnik szefa 
wydziału ppor. Albert Siedlecki z Wydziału I Oddziału WSW Żagań 

pomocnik szefa 
wydziału kpt. Zdzisław Cheba 

z Wydziału I Oddziału WSW Kraków (Batalion 
Piechoty Górskiej); w KG Trutnov, zastąpił 
ppłk. Józefa Bartosika 

starszy pomocnik szefa 
wydziału kpt. Kazimierz Walotka 

z Wydziału I Oddziału IV SWSW (batalion WW); 
wcześniej pomocnik szefa sztabu 

tłumacz kpt. Stanisław Stanek z 19 Samodzielnego Oddziału Topograficznego 
inspektor 
samochodowy 

st. sierż. Władysław 
Sokołowski z Oddziału WSW Żagań 

pomocnik ds. 
dochodzeniowych st. sierż. Jan Rogoziński z Wydziału II Oddziału WSW Rzeszów 
pomocnik ds. 
dochodzeniowych st. sierż. Jerzy Groszewski z Wydziału II Oddziału WSW Bydgoszcz 
pomocnik ds. kodowo-
szyfrowych kpt. Ryszard Stecki 

z Oddziału WSW Żagań; oficer kodowo-
szyfrowy GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

technik 
kryminalistyczny st. sierż. Józef Grosser 

z Oddziału WSW Żagań; podoficer służby 
porządkowej GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

kierownik kancelarii sierż. Kazimierz Luchowski z Oddziału WSW Żagań 
pisarz-maszynista   vacat 
Pluton   

dowódca plutonu ppor. Andrzej Glonek 
dowódca plutonu batalionu WSW Oddziału 
WSW Warszawa 

  ppor. Lechosław Bartczak zastąpił ppor. Andrzeja Glonka 21 IX 1968 r. 
podoficer służby 
porządkowej plut. Zdziasław Kolasiński 

z Oddziału WSW Żagań; podoficer służby 
porządkowej GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

podoficer służby 
porządkowej plut. Zygmunt Srokowski z Delegatury WSW Głogów 
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podoficer służby 
porządkowej kpr. Ryszard Szopny 

z Oddziału WSW Warszawa; przeniesiony do 
Wydziału WSW 4. DZ - brak daty przeniesienia 

pomocnik dowódcy 
plutonu plut. Jerzy Sikorski 

z Oddziału WSW Żagań; podoficer służby 
porządkowej GO Wydziału WSW 11. DPanc. 

3 dowódców drużyn   
z Oddziału WSW Żagań i Oddziału WSW 
Warszawa 

27 strzelców   
z Oddziału WSW Żagań i Oddziału WSW 
Warszawa; 1 vacat 

9 kierowców   z Oddziału WSW Żagań i innych przydziałów 
2 motocyklistów   brak danych 
Poza etatem, skierowani do grup i zespołów operacyjnych lub przybyli do CSRS w trakcie inwazji 
brak stanowiska ppłk Mirosław Wasik poza etatem 
KG Turnov ppłk Marian Wójcik zastąpił mjr. Leszka Lewickiego - brak daty 
KG Hornica mjr [brak imienia] Buczek KG zlikwidowana na przełomie VIII/IX 
kierownik GO 
Wydziału WSW 4. DZ ppłk Kazimierz Kołaczyk szef Oddziału WSW Krosno Odrzańskie 

kierownik GO 
Wydziału WSW 10. 
DPanc. ppłk Zdzisław Cichy szef Oddziału WSW Opole 

oficer KW GO 
Wydziału WSW 10. 
DPanc. 

ppor. [brak imienia] 
Procelewski z Wydziału I Oddziału WSW Opole 

podoficer służby 
porządkowej GO 
Wydziału WSW 10. 
DPanc. plut. [brak imienia] Kopyra z Oddziału WSW Opole 

oficer kierunkowy 
SWSW przy GO 
Wydziału WSW 11. 
DPanc. mjr/ppłk Jan Wojda z Oddziału V SWSW 
oficer KW GO 
Wydziału WSW 11. 
DPanc. mjr Marian Banach z Wydziału I Oddziału WSW Żagań 
oficer dochodzeniowo-
śledczy GO Wydziału 
WSW 11. DPanc. mjr Adam Stramik z Wydziału II Oddziału WSW Żagań 
brak stanowiska mjr/ppłk Robert Domański z Oddziału WSW Warszawa 
brak stanowiska ppor. Jerzy Sosnowski z Oddziału WSW Warszawa 

brak stanowiska 
st. sierż./chor. Marian 
Olszak z Oddziału WSW Warszawa 

brak stanowiska kpr. Ryszard Kijowski z Oddziału WSW Warszawa 

brak stanowiska plut. Marian Bartnik 
z Oddziału WSW Warszawa; oddelegowany do 
7. prel WSW 

brak stanowiska mjr Ryszard Bartnik z OS WSW 
brak stanowiska mjr Tadeusz Wierzbicki z OS WSW 
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brak stanowiska mjr Edward Pawelec z OS WSW; ubył 3 IX 
brak stanowiska mjr Tadeusz Augustyniak z OS WSW; ubył 3 IX 
brak stanowiska mjr Józef Hoppe z OS WSW; lekarz 
brak stanowiska kpt. Stanisława Stanek z OS WSW; tłumacz 
brak stanowiska kpt. Jerzy Popek z OS WSW 
brak stanowiska ppor. Stefan Jesionowski z OS WSW; ubył 3 IX 
brak stanowiska por. Kazimierz Warola z OS WSW; ubył 3 IX 
brak stanowiska ppor. Kazimierz Białas z OS WSW 
brak stanowiska chor. Wiesław Ślązak z OS WSW 
brak stanowiska sierż. Alojzy Antczak z OS WSW 
brak stanowiska sierż. Wiesław Jaroszek z OS WSW 
brak stanowiska plut. Stanisław Azierski z OS WSW 
brak stanowiska plut. Zygmunt Zieliński z OS WSW 
brak stanowiska kpr. Józef Jedynak z OS WSW 

brak stanowiska sierż. Mieczysław Dąbrowski z OS WSW 
brak stanowiska ppłk Andrzej Szot z 7. prel WSW 
brak stanowiska kpt. Kazimierz Markowski z 7. prel WSW 
brak stanowiska mjr Zbigniew Grzela z 7. prel WSW 
brak stanowiska mjr Aleksy Łagoński z 7. prel WSW 
brak stanowiska ppor. Jerzy Jabłoński z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Bolesław Sycz z 7. prel WSW 
brak stanowiska por. Stanisław Sadowiński z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Zdziasław Pietrzyk z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Jan Mąka z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Jan Malarczyk z 7. prel WSW 
brak stanowiska por. Włodzimierz Kłos z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Jan Hebda z 7. prel WSW 

brak stanowiska plut. Witold Zawistowski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Zygmunt Rostek 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Jan Białecki 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpt. Zygmunt Jaworski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpt. Ryszard Fabiszczak 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Stanisław Fantaziński 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Andrzej Ignasiak 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Jan Łaszczyński 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 



634 

brak stanowiska mjr Leon Berłowski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Sylwester Szlachta 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Andrzej Szymanowski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska plut. Eugeniusz Matuszczak 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska sierż. Andrzej Borowski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpt. Zdzisław Giermaszewski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska ppor. Tadeusz Żukowski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska st. sierż. Jan Marianowski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska sierż. Janusz Paluch 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpr. Piotr Barczyński z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Henryk Grobelny z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Roman Ślusarek z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Jerzy Częstochowski z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Antoni Chociej z 7. prel WSW 

brak stanowiska 
ppor./por. Marek 
Goliszewski z 7. prel WSW 

brak stanowiska mjr Janusz Matyka z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Oktawian Pietrasik z 7. prel WSW 
brak stanowiska ppor. Jerzy Wiśniewski z 7. prel WSW 
brak stanowiska ppor. Stanisław Wasilewski z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Franciszek Rydzoń z 7. prel WSW 
brak stanowiska kpt./mjr Zygmunt Bochen z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Stanisław Nowicki z 7. prel WSW 
brak stanowiska plut. Zdzisław Misztal z 7. prel WSW 
brak stanowiska sierż. Stanisław Iwański z 7. prel WSW 

brak stanowiska płk Antoni Wróblewski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpt. Zygfryd Płatek 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska sierż. Jerzy Barszczewski 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska sierż. Adam Kacprzak 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpt. Stefan Mieciński 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 
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brak stanowiska st. sierż. Jan Włodarczyk 
z 7. prel WSW; skierowany prawdopodobnie 
do MSW 

brak stanowiska kpt./mjr Jan Wesołowski z 7. prel WSW 

podoficer gospodarczy plut. Ryszard Romanowski 
podporządkowany Wydziałowi WSW 4. DZ; 
poza etatem 

brak stanowiska plut. Zdzisław Urbanik 

z Oddziału WSW Warszawa; 
podporządkowany Wydziałowi WSW 11. DZ; 
poza etatem 

brak stanowiska ppłk Stanisław Cupała 

szef Wydziału WSW 11. DZ - brak daty 
przybycia i ubycia; prawdopodobnie poza 
etatem 

brak stanowiska ppłk Zenon Binas 

szef Wydziału WSW 6. DPD - brak daty 
przybycia i ubycia; prawdopodobnie poza 
etatem 

Jeśli nie zaznaczono inaczej w ostatniej kolumnie, to do CSRS przybyli 20 VIII 1968 r. Nie dotyczy to 
jednak ostatniej części tabeli: "Poza etatem, skierowani do grup i zespołów operacyjnych lub przybyli 
do CSRS w trakcie inwazji". W ostatniej rubryce wpisywano najpierw skąd przybyli, kiedy przybyli, 
ewentualnie gdzie ubyli oraz czy przydzieleni byli do GO (grup operacyjnych), KG (komend 
garnizonów) lub kogo zastąpili. W nawiasach podano jaką jednostkę/obiekt ochraniali. 
Źródło: AIPN, SWSW, 2386/18389; ibidem, 2386/18391; ibidem, 2386/18406; ibidem, 2386/18407. 

 

 Nie jest to całkowity stan osobowy Zarządu WSW 2. Armii. W czasie inwazji 

dochodziło do podmian żołnierzy, bądź z jakiś względów odesłań do kraju, albo przysyłania 

do Czechosłowacji celem wsparcia (stąd wielu żołnierzy jest poza etatem). Ale w miarę 

możliwości starano się ująć jak najdokładniej obsadę personalną Zarządu WSW 2. Armii, 

pomijając nazwiska żołnierzy służby zasadniczej. 

 Po inwazji na Czechosłowację kierownictwo w pierwszym rzędzie przyspieszyło nad 

opracowaniem nowej koncepcji organizacyjnego ustawienia organów WSW w wojskach 

operacyjnych i taktycznych pierwszego rzutu oraz spowodowało, że teraz po dwóch 

oficerów KW zostało obsadzonych w pułkach zmechanizowanych jednostek 

rozwiniętych277. 

 Już w dniach 9–14 kwietnia 1969 r. w Zarządzie Kontrwywiadu Wojskowego MSW 

CSRS przebywała czteroosobowa delegacja Szefostwa WSW pod kierownictwem zastępcy 

szefa WSW, płk. Czesława Kiszczaka278. Była to rewizyta, ale nie znamy daty przybycia do 

                                                
277 AIPN, SWSW, 2386/30864, płk J. Markuszewski, Niektóre uwagi o pracy kontrwywiadowczej w 
jednostkach WP na terenie CSRS [w:] „Biuletyn WSW”…, s. 5. 
278 AIPN, SWSW, 2386/19706, Notatka dotycząca kontaktów pomiędzy Szefostwem WSW i centralnymi 
organami kontrwywiadu wojskowego armii państw socjalistycznych oraz wynikających z nich propozycji 
odnośnie zastosowania niektórych form i metod pracy w działaniu organów WSW, 10 VII 1970 r., k. 106. 
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Szefostwa WSW delegacji z CSRS. Widać jednak, że szybko „normalizowano” kontakty 

między służbami. 

 

* * * 

 

 Osłona ćwiczeń zarówno od strony kontrwywiadowczej, jak i ochrony fizycznej, 

była ważnym elementem działań WSW. Od lat sześćdziesiątych dodatkowo doszły 

przedsięwzięcia specjalne (maskowanie, dezinformacja) na dużą skalę spowodowane 

rakietyzacją wojska. Wszelkie niedociągnięcia wynikające z osłony ćwiczeń starano się 

niwelować i poprawiać. W ten sposób organa WSW sprawdzały możliwości ochrony 

kontrwywiadowczej i prewencyjnej związku operacyjnego (ZO) i związków taktycznych na 

wypadek czasu wojny. Prawdziwym sprawdzianem okazała się inwazja na Czechosłowację. 

Dopiero w tych warunkach, traktowanych przez kierownictwo WSW jako teren realnych 

działań wojennych, organa WSW mogły się sprawdzić. Test ten, pomimo licznych 

zapewnień kierownictwa nie wyszedł najlepiej. Przyczyn było kilka, głównie brak sprzętu i 

do końca nieprzemyślana strategia osłony wojska. Problem był ze służbą porządkową 

składająco się głównie z nieprzeszkolonych odpowiednio żołnierzy służby zasadniczej. 

 Wojskowa Służba Wewnętrzna przez lata swojego istnienia współpracowała z 

szeregiem instytucji i służb. Współpraca z KGB za czasów gen. Kokoszyna układała się 

dość topornie. Sytuacje tę zmienił wybór na szefa WSW, gen. Teodora Kufla, który cieszył 

się zaufaniem władz sowieckich. Współpraca z Zarządem II SG oraz jednostkami 

podległymi MSW układała się dość pomyślnie. 
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Zakończenie 
 W opisywanym okresie, czyli w latach 1957–1968 możemy wyodrębnić pewne 

kluczowe dla organów WSW daty. Pierwsza to rok 1957, kiedy WSW została sformowana 

i trwała reorganizacja służb. W tym też okresie trwały prace nad wydaniem normatywów 

dotyczących metod i zakresu działania tych organów. Rok ten był też datą oddzielającą 

ponurą historię organów GZI od wydawałoby się (przynajmniej w założeniach) 

profesjonalnych służb kontrwywiadowczych i żandarmeryjnych. Takie ambitne plany miał 

pierwszy szef tych służb, gen. Aleksander Kokoszyn. W tym czasie trwały także przymiarki 

do skonsolidowania pod egidą sił zbrojnych wywiadu i kontrwywiadu. Następny będzie rok 

1960, kiedy nawiązane zostały kontakty z Zarządem III KGB, a co za tym idzie (złudne, jak 

później się okazuje) nadzieje dotyczące profesjonalnych szkoleń oraz poprawy pracy 

operacyjnej. Kolejny rok – 1961 – uświadomił kierownictwu WSW, że kontrwywiad nie 

chroni związków taktycznych i trzeba tę służbę przeorganizować. Podejmowane próby 

przeformowania WSW zapewniły w dużej mierze ochronę wojska przy pomocy pionu 

porządkowego, a brak było dostosowań pionu kontrwywiadu do rzeczywistych potrzeb. 

Nawet kolejna reorganizacja, w 1962 r. tego nie zmieniła. Rok 1966 przyniósł z kolei 

likwidację Zarządu KBW i WOP, co spowodowało rozrost organów WSW i rozbudowę 

pionu doboru. Kolejny rok, 1967 – to następna próba przeformowania WSW, włączenie 

Pułku Ochrony i Regulacji Ruchu do Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia 

MON i sformowanie dwóch batalionów ochrony oraz złapanie szpiega, który okazał się, 

przynajmniej propagandowo, dużym sukcesem. Ostatni rok 1968 – to moment kulminacji 

„odżydzania” wojska i jeszcze większe upolitycznienie tych służb dla własnych, 

niespełnionych ambicji kolejnego szefa – gen. Teodora Kufla. To też rok inwazji na 

Czechosłowację i moment „sprawdzenia się” WSW w działaniach bojowych. Udział w 

inwazji, który był traktowany przez kierownictwo WSW jako swoisty poligon 

doświadczalny, uświadomił im, że organy te nie są dostosowane do ochrony związków 

operacyjnych i taktycznych na czas wojny. 

 Badając organa WSW w latach 1957–1968 możemy wobec tego wymienić pięć 

podstawowych problemów, które w tym czasie występowały:  

 1. Kadry – brak odpowiedniej, wyselekcjonowanej kadry ludzi zdolnych i 

profesjonalnych, odpornych psychicznie i fizycznie na warunki służby. Stawiano na ludzi z 

byłych organów GZI i MBP jako osoby doświadczone, które w większości nauczone były 

pracy operacyjnej na sowieckich, siłowych rozwiązaniach. W dużej mierze pochodzenie ich 
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było robotnicze albo chłopskie, a wybuch wojny przerwał im naukę, stąd większości miała 

ukończone zaledwie siedem klas szkoły powszechnej. Wiedzę ogólnokształcącą nadrabiano 

służąc w „ludowym” WP bądź w KdsBP/MSW na przestrzeni lat 1956–1961. Spora część 

tych osób była słaba intelektualnie i nie nadawała się do pracy operacyjnej. Spora też liczba 

wojskowych nie była odporna psychicznie by pełnić odpowiedzialnych funkcji i często 

miała problemy z alkoholem. 

 2. System szkolenia – brak prawdziwej szkoły kontrwywiadowczej oraz 

odpowiednich długoterminowych szkoleń w zakresie kontrwywiadu i spraw 

dochodzeniowo-śledczych. Przy tym brak dłuższych praktyk, a te krótkoterminowe 

odbywały się często pod okiem słabych oficerów KW1. W głównej mierze kładziono nacisk 

na szkolenia polityczne. Równolegle nadrabiano wykształcenie ogólne i językowe, chociaż 

z tym ostatnim stawiali opór sami oficerowie, nie chcąc się ich uczyć. W drugiej kolejności 

dopiero zwracano uwagę na szkolenia kontrwywiadowcze i dochodzeniowe, które były 

krótkie i niewystarczające. Oficerowie mieli problem z pisaniem i czytaniem, trudno, żeby 

łatwo przyswajali bardziej skomplikowaną wiedzę kontrwywiadowczą czy prawniczą. 

Szkoły wyższe kończono często „na skróty” (zresztą za przyzwoleniem kierownictwa 

WSW), dokształcając się na WKDO przy WAP, co nie miało z uczelnią wyższą nic 

wspólnego. Brakowało także dobrych szkoleń ogólno-wojskowych i liniowych. Oficerowie 

często nie mieli pojęcia czym było wojsko, trudno więc żeby umieli je chronić.  

 3. Struktura organizacyjna – brak odpowiedniego ustawienia osobowego w 

jednostkach spowodowane dostosowaniem struktur WSW do zabezpieczeń wojska przede 

wszystkim pod względem porządkowym, a przez to wytworzenie się luk w zabezpieczeniu 

kontrwywiadowczym Sił Zbrojnych PRL. Skupienie się przy tym na osłonie prewencyjnej 

wojska z zabezpieczaniem, wiecznie przynoszącymi problemy, żołnierzy służby 

zasadniczej. Braki takie dostrzegało kierownictwo WSW szczególnie po inwazji na 

Czechosłowację. Płk Czesław Kiszczak jako zastępca szefa WSW pisał: „Struktura 

organizacyjna organów WSW nie jest oparta i dostosowana do struktury poszczególnych 

rodzajów wojsk. Istniejące oddziały i wydziały WSW obsługują operacyjnie zarówno 

jednostki wojsk operacyjnych, jak i też wojsk wewnętrznych. W związku z tym, podczas 

prowadzenia operacji »Dunaj« wyłoniła się potrzeba doraźnego utworzenia grup 

operacyjnych i obsadzenia stanowisk zastępców komendantów wojskowych komend 

garnizonowych kadrą organów WSW obsługujących między innymi dywizje zaangażowane 

                                                
1 K. Staniszewski, Byłem oficerem Informacji Wojska Polskiego. Droga do kontrwywiadu, Warszawa 1999, s. 
22–23. 
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do zadań na terenie Czechosłowacji oraz innych organów WSW na terenie kraju”. A dalej: 

„W związku z tym wyłania się potrzeba przeorganizowania dotychczas istniejących 

terenowych organów WSW, w taki sposób, aby były one dopasowane do struktury wojsk i 

oparte wyłącznie: 

 – jedne – na jednostkach operacyjnych (dywizjach, brygadach); 

 – drugie – na jednostkach i obiektach terytorialnych obsługujące jednostki 

garnizonowe, składnice, instytuty, sztaby itp.”2. To miało spowodować sprawniejszą osłonę 

związków taktycznych niezależnie od ich miejsca stacjonowania oraz obsługiwanie 

obiektów wojskowych o stałej dyslokacji. Po 1968 r. utworzono wobec tego wydziały WSW 

związków taktycznych, ale dalej całość struktur nie dostosowano do wymagań pionu 

kontrwywiadowczego.  

 4. Finanse – brak odpowiednich finansów, które zapewniłyby zabezpieczenie 

techniczne i operacyjne wojska. Niewystarczające środki pieniężne powodowały problemy 

z zakupem sprzętu techniki operacyjnej, odpowiednim opłacaniem agentów i dysponentów 

lokali kontaktowych czy wydatkami na szkolenia. Stąd brak było sukcesów chociażby w tak 

ważnym kierunku kontrwywiadowczym jakim była praca ofensywna. Dużą ilość sił i 

środków pionu kontrwywiadu poświęcano zagadnieniom politycznym oraz 

zabezpieczaniem środowiska żołnierzy służby czynnej (w tym alumnów), co nie miało nic 

wspólnego z pracą operacyjną (raczej porządkowo-dochodzeniową i represyjną) i 

wykorzystywaniem służb do rozgrywek osobistych (zbieraniem tzw. haków na wysoko 

postawionych oficerów i generałów). Te działania powodowały olbrzymie wydatki na 

podsłuchy, obserwację i opłacanie zbytecznej agentury. Kryto je pod pozorem szeroko 

rozumianej profilaktyki kontrwywiadowczej. „Dlatego uważamy, że powinniśmy od dziś 

skończyć z okresem wyczekiwania na wytyczne i instrukcje, trzeba, a to jest nasz 

obowiązek, państwo wydaje na nas miliony zł[otych] trzeba spełniać naszą podstawową rolę, 

ochraniać nasze wojsko przed penetracją wroga”3. Mimo zapewnień płk. Tadeusza 

Pietrzaka, państwo nie wydawało takich milionów, a oficerowie aż tak dobrze nie osłaniali 

tego wojska. Trzeba także zaznaczyć, że zarobki w omawianym okresie oficerów i żołnierzy, 

jak na służby specjalne i żandarmeryjne, nie były wygórowane.  

                                                
2 Cyt.: AIPN, Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego, 02958/15, Oceny i wnioski z udziału 
Wojskowej Służby Wewnętrznej w operacji „Dunaj” [opracowane przez zastępcę szefa WSW, płk. Czesława 
Kiszczaka], 9 X 1968 r., k. 23–24. 
3 Cyt.: AIPN, SWSW, 2386/17709, Stenogram z narady kierownictwa aparatu KW SWSW, b.d. [początek 
lutego 1957 r.], k. 79 (wypowiedź ppłk. Tadeusza Pietrzaka). 
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 5. Upolitycznienie – całkowite upolitycznienie organów WSW i kierowanie nimi 

przez nieodpowiednie osoby, które dla swych korzyści materialnych oraz politycznych 

wykorzystywały te służby. Problem upolitycznienia organów WSW nigdy nie był dla 

kierujących nimi, ani dla partyjnych, wysoko postawionych działaczy problemem. Wprost 

przeciwnie, dążono do jak największego upolitycznienia wojskowej służby specjalnej 

zamieniając ją w żandarmerię polityczną, a nie sensu stricte kontrwywiad wojskowy. Jak 

twierdził pierwszy szef WSW, gen. Aleksander Kokoszyn: „My w przeciwieństwie do KW 

krajów kapitalistycznych gdzie najwyższą postawą jest strona moralna, tam gdzie za dużo 

pieniędzy nie chce może [sic], patriotyzm, u nas aparat KW jest aparatem partyjnym, 

głęboko ideowy, na wskroś upartyjniony a więc aparat głęboko polityczny. To jest nasza 

przewaga i o tym musimy zawsze pamiętać i nie możemy naszej pracy odpolityczniać, i 

sprowadzać tylko na drogę fachowości”4. Nie strona moralna czy uczucia patriotyczne (a 

więc pewien etos żołnierski), nie fachowość i szkolenia, ale ideowo-polityczna postawa 

miała zapewniać wierność służbom i dawać pozytywne efekty. W tym błędzie tkwiły organa 

WSW przez cały okres swojego funkcjonowania5. 

 Jednak trzeba tu zaznaczyć, że tzw. upolitycznienie według Kokoszyna to 

wprzęgnięcie w aparat wojskowych służb ludzi, którzy musieli być w PZPR i, jak na 

oficerów przystało, prezentowali pewien specyficzny patriotyzm. Natomiast upolitycznienie 

służb sensu stricte to wykorzystanie ich do ambitnych planów objęcia wysokich funkcji w 

wojsku. To także okres stawiania na swoich ludzi a rozpracowywanie „niewygodnych” bądź 

zagrażających poważnie prowadzonej polityce. 

 Odpowiadając wobec tego na postawione na wstępie cztery pytania badawcze trzeba 

zaznaczyć, że organa WSW były mocno upolitycznione i pełniły przede wszystkim rolę 

aparatu przymusu, czy represji. Część działań było jednak prowadzonych właściwie, jak w 

każdej służbie kontrwywiadowczej czy porządkowej. Wobec tego organa te spełniały 

                                                
4 Cyt.: ibidem, k. 86 (wypowiedź płk. Aleksandra Kokoszyna). 
5 B. Kapuściak, „WSW ma się świetnie”. Zmiana czy kontynuacja? Wojskowy wywiad i kontrwywiad w latach 
1989–1991 [w:] Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Warszawa 
2020,  Organa WSW, jak słusznie zauważył Sławomir Cenckiewicz, jako wojskowe służby specjalne, miały 
za zadanie przyjmować w swe szeregi żołnierzy służby zasadniczej. Powodowało to zawsze duże problemy, 
zarówno w służbie codziennej, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych5. Ponadto fakt przyjmowania kandydatów 
bez szczególnych sprawdzeń i preferencji kłócił się z zasadami przyjmowania do jakichkolwiek służb 
specjalnych, czy chociażby formacji policyjnych. Z tego względu dochodziło, od samego początku 
sformowania WSW, do sytuacji, że w jej organach służyły osoby przechodzące w kartotekach operacyjnych 
WSW lub w rejestrze skazanych5. Od samego początku funkcjonowania WSW, jej żołnierze uważali się za 
wyjątkowych w porównaniu do całego wojska5. Zresztą tak wpajało im to kierownictwo WSW. To 
powodowało niechęć do nich i pewien ostracyzm w środowisku wojskowym. Szczególnie silnie występujący 
wśród kadry wywiadu wojskowego. Szła za tym też przeszłość organów Informacji WP i brak zaufania do 
oficerów WSW.s. 293–320. 
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zadania służb specjalnych i żandarmeryjnych. Ich działania jednak miały zapewniać 

bezpieczeństwo partii, dopiero później wojska (w tym utrzymania trzonu ideowego), i były 

ukierunkowane na utrzymanie podległości ZSRS. 

 Organa WSW, jak słusznie zauważył Sławomir Cenckiewicz, jako wojskowe służby 

specjalne, miały za zadanie przyjmować w swe szeregi żołnierzy służby zasadniczej. 

Powodowało to zawsze duże problemy, zarówno w służbie codziennej, jak i w sytuacjach 

nadzwyczajnych6. Ponadto fakt przyjmowania kandydatów bez szczególnych sprawdzeń i 

preferencji kłócił się z zasadami przyjmowania do jakichkolwiek służb specjalnych, czy 

chociażby formacji policyjnych. Z tego względu dochodziło, od samego początku 

sformowania WSW, do sytuacji, że w jej organach służyły osoby przechodzące w 

kartotekach operacyjnych WSW lub w rejestrze skazanych7. Od samego początku 

funkcjonowania WSW, jej żołnierze uważali się za wyjątkowych w porównaniu do całego 

wojska8. Zresztą tak wpajało im to kierownictwo WSW. To powodowało niechęć do nich i 

pewien ostracyzm w środowisku wojskowym. Szczególnie silnie występujący wśród kadry 

wywiadu wojskowego. Szła za tym też przeszłość organów Informacji WP i brak zaufania 

do oficerów WSW. 

 Organa WSW mimo dość dobrze prowadzonej pracy profilaktycznej nie zapewniały 

do końca ochrony fizycznej i kontrwywiadowczej wojska. Skupione były przede wszystkim 

na żołnierzach służby zasadniczej, którzy sprawiali spore kłopoty. Często słabi psychicznie 

i fizycznie młodzi mężczyźni z poboru chcieli z wojska uciekać lub próbowali popełnić 

samobójstwo. Działania profilaktyczne były skierowane na rozpoznanie wcześniejszych 

zagrożeń, na zapobieganiu ucieczkom z bronią, ale nie szukano źródła tych ucieczek czy 

samobójstw. Organa WSW nie walczyły z tzw. falą w wojsku i pijaństwem. Maskowanie i 

dezinformacja także nie przynosiły efektów, bo mieszkańcy miejscowości usytuowanych 

przy garnizonach świetnie zdawali sobie sprawę z rodzaju wojsk i chętnie tymi 

wiadomościami się dzielili. Także pod względem kontrwywiadowczym popełniano wiele 

błędów, stąd dochodziło do ucieczek wyższych oficerów. Także kosztowna praca ofensywna 

                                                
6 Zob. wypowiedź S. Cenckiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=w7RnzX0_gYU (dostęp 28 II 2022 
r.). Zob. chociażby sprawę przeciwko por. Stanisławowi Słoniowi, który powierzył sporą sumę pieniędzy szer. 
Winklerowi: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Szefostwo Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (dalej SWSW), 3426/65, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr Pf 142, 7 VII 1961 
r., k. 10.  
7 AIPN, SWSW, 3426/73, Zarządzenie szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 057/H w sprawie 
usprawnienia sposobu doboru żołnierzy służby zasadniczej do Wojskowej Służby Wewnętrznej, 17 XII 1957 
r., k. 167–168. 
8 AIPN, SWSW, 3426/90, Rozkaz szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej nr 043, Warszawa 23 III 1957 r., k. 
118. 
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za granicą okazała się mało opłacalna i w 1970 r. ograniczono ją do terenu Frontu 

Nadmorskiego (Polskiego) przekazując większość agentury do Departamentu I MSW. 

Trudno więc mówić o większych sukcesach kontrwywiadowczych WSW. 

 Podobne problemy były ze szkoleniami i finansowaniem tych służb. Brak 

prawdziwej szkoły kontrwywiadowczej skutkował nieodpowiednio dobraną i słabo 

przeszkoloną kadrą. Nawet Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów i fachowe szkolenia w OS 

WSW czy w Szefostwie i zarządach były za krótkie lub stały na niskim poziomie. Złe 

finansowanie nie dawało możliwości pogłębionych szkoleń i lepszej operatywności tych 

służb w kraju i za granicą. Brakowało sprzętu do techniki operacyjnej, a jak już został 

zakupiony wykorzystywany był do działań politycznych. Nawet jeżeli występowały w 

kierownictwie WSW ambicje stworzenia prawdziwej służby kontrwywiadowczej (przykład 

gen. Aleksandra Kokoszyna), to na przeszkodzie stał brak umiejętności i niski poziom 

intelektualny oraz słabe zaplecze finansowe. Dodatkowe upolitycznienie tych służb 

powodowało popełnianie błędów i kierowanie się zaufaniem do wysoko postawionych 

oficerów, którzy z definicji powinni być wierni socjalizmowi i ojczyźnie. Z drugiej zaś 

strony ambicje sterowania całym wojskiem przez gen. Teodora Kufla spowodowały 

wykorzystywanie tych służb do własnych, prywatnych celów. 

 Oceniając działalność WSW w latach 1957–1968 trudno traktować je jako 

profesjonalne służby specjalne i żandarmeryjne. Trzeba też podkreślić, że największy ciężar 

sił i środków był wykorzystywany do działań politycznych oraz zwalczania przestępczości 

żołnierzy służby zasadniczej, a nie do działań stricte kontrwywiadowczych. 

 Niniejsza rozprawa może wnosić (i zapewne wnosi) wiele do wciąż słabo zbadanych 

organów Wojskowej Służby Wewnętrznej, jednak autor z pewnością nie uniknął błędów, 

czy złych interpretacji wydarzeń przez niego opisywanych albo studiowanych dokumentów. 

Jednym z powodów słabości tej pracy może być brak świadków tamtych wydarzeń, którzy 

mogliby wprowadzić autora w świat życia codziennego służb, nie tylko potwierdzając 

modus operandi od „kuchni”, ale pokazując interpersonalne kontakty oficerów w niej 

służących.  

 Druga słabość pracy wynika z faktu, że jej autor nie jest wojskowym, więc nie 

rozumie pewnych zasad rządzących tą zhierarchizowaną i zamkniętą strukturą. Co więcej, 

nawet nie rości sobie pretensji do miana historyka wojskowości czy historyka służb 

specjalnych. Nie wie też, czy wśród historyków takie miano powoduje nobilitacje? Czy jest 

to jakiś wyższy „zaklęty krąg”? Nie ukrywa jednak, że używa (nadużywa?) żargonu zarówno 

służb specjalnych, jak i języka wojskowego, co dla zwykłego czytelnika może się wydawać 
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zbyt mało przyswajalne, a przez to praca niezbyt atrakcyjna, ale pisząc o wojsku nie sposób 

uniknąć specyficznych określeń używanych zresztą w resorcie obrony narodowej do dziś.  

 Autor w tej dysertacji na pewno nie doścignął wzorca jakim jest dla niego 

dwutomowe dzieło badacza wywiadu cywilnego, Witolda Bagieńskiego9, nazwanego 

ostatnio „ucieleśnieniem archetypu naukowca”, z czym w pełni autor niniejszej pracy musi 

się zgodzić. Nie próbował także podążać śladem Mirosława Sikory, który wydał ciekawą 

pod wieloma aspektami publikację dotyczącą wywiadu naukowo-technicznego10. 

Dodatkową inspiracją były dla autora jeszcze dwie pozycje książkowe, Mariusza Mazura 

(spojrzenie psychologiczno-socjologiczne) dotyczące portretu zbiorowego 

antykomunistycznego podziemia i Władysława Bułhaka (ukierunkowanie na 

bezpieczeństwo wewnętrzne) dotyczące wywiadu cywilnego na kierunku watykańskim11. 

Mimo zupełnie innych tematów badawczych wymienione cztery publikacje były pomocne 

w napisaniu tej rozprawy. Dały bowiem one nowe spojrzenie na historię powojennej Polski 

„ludowej” oraz oryginalne podejście metodologiczne do wybranych tematów. 

 Autor zdaje sobie też sprawę, że nie wyczerpał tematu (nie tylko tego dotyczącego 

współpracy kontrwywiadów czy rozpracowywania alumnów) ze względu na jego szeroki 

zakres zagadnień (mimo wąskich ram chronologicznych). W głównej mierze bowiem 

chodziło o zasygnalizowanie pewnych problemów, pokazując jakie te służby były i jaką rolę 

pełniły. Dalej czeka na zbadanie bardziej wnikliwe działalność operacyjna WSW i 

współpraca tych służb z prokuraturą wojskową. Także potrzeba jest opisania lat 1969–1990, 

kiedy służby przechodzą kolejne przeobrażenia strukturalne, ale także jakościowe. 

Zmieniają się nie tylko jej szefowie (gen. Czesław Kiszczak, gen. Edward Poradko, gen. 

Edmund Buła), ale do służby tej dostają się ludzie już z wyższym wojskowym 

wykształceniem, co więcej, doświadczenia lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. 

skutkują owocnym rozpracowywaniem opozycji „Solidarnościowej” i zatrzymaniami jej 

członków (np. Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora). 

 
  

                                                
9 W. Bagieński, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. 1–2, Warszawa 2017. 
10 M. Sikora, Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w 
PRL w latach 1955–1990, Katowice-Warszawa 2021.  
11 M. Mazur, Antykomunistyczne podziemia. Portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, 
Warszawa-Lublin 2019; W. Bułhak, Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Warszawa 2019. 
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GZWB   – Główny Zarząd Wyszkolenia Bojowego 

HS VKR  – Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (Główny zarząd 

kontrwywiadu wojskowego) 

IC   – Instytucje Centralne  
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KPF   – Komunistyczna Partia Francji 
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KWK   – Kopalnia Węgla Kamiennego 
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MON   – Ministerstwo Obrony Narodowej 
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MSW   – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

MSZ   – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

MT   – mieszkanie tajne 

MUBP   – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Bublicznego 

MW   – Marynarka Wojenna 

MW   – materiały wstępne 

NAL   – Narodowa Armia Ludowa 

NATO   – North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Traktatu 

Północnoatlantyckiego) 

NDWP  – Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 

NP   – nieoficjalny pracownik 

NPNT   – nieoficjalny pracownik nowego typu 

NPW   – Naczelna Prokuratura Wojskowa 

NRD   – Niemiecka Republika Demokratyczna 

NSDW  – nieetatowy sezonowy dom wczasowy 

NSW   – Najwyższy Sąd Wojskowy 

NSZ   – Narodowe Siły Zbrojne 

NTS   – Народно-Трудовой Союз (Narodowy Związek Pracy) 

OKP   – Obywatelski Klub Parlamentarny 

ONZ   – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OPK   – obrona powietrzna kraju 

OPL   – obrona przeciwlotnicza 

OPL OK  – obrona przeciwlotnicza obszaru kraju 

ORel   – Ośrodek Radioelektroniczny 

ORMO  – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 

OS WSW  – Ośrodek Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej 

OSI   – Oficerska Szkoła Informacji 

OSŁ   – Oficerska Szkoła Łączności 
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OSP   – Oficerska Szkoła Piechoty 

OSS   – Oficerska Szkoła Samochodowa 

OSSA   – Ośrodek Szkolenia Specjalistów Artylerii 

OT   ‒ obrona terytorialna 

OTK   ‒ obrona terytorialna kraju 

OTO   – Oddział Techniki Operacyjnej  

OW   – Okręg Wojskowy 

OZ   – osoba zaufana 

OZew.   – obserwacja zewnętrzna 

OZI   – Okręgowy Zarząd Informacji 

pa   – pułk artylerii 

pah   – pułk artylerii haubicznej 

pal   – pułk artylerii lekkiej 

paplot   – pułk artylerii przeciwlotniczej 

pappanc  – pułk artylerii przeciwpancernej 

PCF   – Parti Communiste Français (Komunistyczna Partia Francji) 

pcz   – pułk czołgów 

PGR   – Państwowe Gospodarstwa Rolne 

PK   – perlustracja korespondencji 

PKP   – Polskie Koleje Państwowe 

plb   – pułk lotnictwa bombowego 

plm   – pułk lotnictwa myśliwskiego 

plmsz   – pułk lotnictwa myśliwsko-szturmowego 

plt   – pułk lotnictwa transportowego 

pm   – pułk mostowy 

PMW   – Polska Misja Wojskowa 

PO „SP”  – Powszechna Organizacja „Służba Polsce” 

POP   ‒ Podstawowa Organizacja Partyjna 

POW   – Pomorski Okręg Wojskowy 

PP   ‒ podsłuch pomieszczenia, punkty podsłuchowe 

pp   – pułk piechoty 

PPR   – Polska Partia Robotnicza 

PPS   – Polska Partia Socjalistyczna 

PPS-WRN  – Polska Partia Socjalistyczna Wolność, Równość, Niepodległość 
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prel   – pułk radioelektroniczny 

PRL   – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

prt   – pułk radiotechniczny 

psap   – pułk saperów 

PSL   – Polskie Stronnictwo Ludowe 

PSZ   ‒ Polskie Siły Zbrojne 

pśm   – pułk śmigłowców 

PT   ‒ podsłuch telefoniczny 

PUBP   – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

pz   – pułk zmechanizowany 

pzaop   – pułk zaopatrzenia 

PZO   – punkt zakrytej obserwacji 

PZPR   – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

RFN   ‒ Republika Federalna Niemiec 

RKU   – Rejonowa Komenda Uzupełnień 

RSZ   – Rodzaje Sił Zbrojnych 

RW   – rezydent wojenny 

SAG   – sprawa agenturalno-grupowa 

SAO   – sprawa agenturalna na osobę 

SAP   – sprawa agenturalno-poszukiwawcza 

SAS   – sprawa agenturalnego sprawdzenia 

SB   – Służba Bezpieczeństwa 

SD   – Stronnictwo Demokratyczne 

SD   – Stanowisko Dowodzenia 

SG WP  – Sztab Generalny Wojska Polskiego 

SMT    – Samochodowy Most Towarzyszący 

SNB   – Sboru národní bezpečnosti (Korpus Bezpieczeństwa Narodowego) 

SOI   – Szkoła Oficerów Informacji 

SOP   – sprawa operacyjnego poszukiwania 

SOR   – sprawa operacyjnego rozpoznania 

SOS   – sprawa operacyjnego sprawdzenia 

SOW   – Śląski Okręg Wojskowy 

StB   – Státní bezpečnost (Służba Bezpieczeństwa) 

SWSW   – Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej 
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SZ   – siły zbrojne 

TDW   – Teatr Działań Wojennych 

TKO   – Teczka Kontroli Operacyjnej 

TO   – Technika Operacyjna 

TUR   – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 

TW   – tajny współpracownik 

UB   – Urząd Bezpieczeństwa 

UBP   – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

UMCS   – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

UPA   – Ukraińska Powstańcza Armia 

URM   – Urząd Rady Ministrów 

USA   – United States of America (Stany Zjednoczone) 

VKR   – Vojenská kontrarozvědka (Kontrwywiad Wojskowy) 

WAG   – Wydział Administracyjno-Gospodarczy 

WAK   – Wojskowa Administracja Koszar 

WAP   – Wojskowa Akademia Polityczna 

WAT   – Wojskowa Akademia Techniczna 

WBW   – Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

WCz   – wysoka częstotliwość 

WF i PW  – Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 

WIH   – Wojskowy Instytut Historyczny 

WiN   – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 

WKDO  – Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów 

WKMO  – Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej 

WKR   – Wojskowa Komenda Rejonowa 

WKU   – Wojskowa Komenda Uzupełnień 

WKW   – Wojewódzka Komenda Wojskowa 

WL   – Wojska Lotnicze 

WOP   – Wojska Ochrony Pogranicza 

WOPK   – Wojska Obrony Powietrznej Kraju 

WOSO   – Wojskowy Ośrodek Szkolenia Ogólnokształcącego 

WOW   – Warszawski Okręg Wojskowy 

WP   – Wojsko Polskie 

WSPiech  – Wyższa Szkoła Piechoty 



657 

WSW   – Wojskowa Służba Wewnętrzna 

WSzW   – Wojewódzki Sztab Wojskowy 

WUBP   – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

ZBoWiD  – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 

ZddUW  – Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego 

ZHP   – Związek Harcerstwa Polskiego 

ZIW   – Związku Inwalidów Wojennych 

ZMP   – Związek Młodzieży Polskiej 

ZMS   – Związek Młodzieży Socjalistycznej 

ZNP   – Związek Nauczycielstwa Polskiego 

ZO   – związek operacyjny 

zpp   – zapasowy pułk piechoty 

ZSL   – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 

ZSRR   – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

ZSRS   – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich 

ZSW   – Zastępcza Służba Wojskowa 

ZT   – związek taktyczny 

ZWM   ‒ Związek Walki Młodych 

ZWZ   – Związek Walki Zbrojnej 
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